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1. Informació i consentiment per als participants 

Informació per als participants 

Cristina Martín López, està duent a terme el projecte d’investigació: Impacte emocional 

en els cuidadors principals d’un malalt d’Alzheimer.  

El projecte ha d’observar quin impacte emocional tenen els cuidadors principals d’un 

malalt d’Alzheimer, per tal de veure si hi ha alguna repercussió a nivell psicològic. Per 

tal de poder portar-ho a terme, passaré un qüestionari, concretament, l’escala de 

sobrecàrrega del cuidador o també anomenat test de Zarit. Aquest qüestionari tracta 

de puntuar d’1 a 5 les frases que posa. En el context d’aquesta investigació li 

demanem la seva col·laboració per tal de poder portar a terme aquest projecte 

d’investigació, ja que vostè compleix els següents criteris d’inclusió com seria que és el 

cuidador principal d’un malalt d’Alzheimer.   

Aquesta col·laboració implica participar en respondre el test, anomenat anteriorment, 

que està composat per 22 preguntes. Demano la màxima sinceritat a l’hora de 

respondre el test.  

Tots els participants tindran assignat un codi que no permetrà vincular directament al 

participant amb les respostes donades, com a garantia de confidencialitat. Les dades 

que s’obtindran de la seva participació no s’utilitzaran amb un altre fi diferent de 

l’explicitat en aquesta investigació. Es custodiaran de forma segura sota la 

responsabilitat directa de l’investigador principal.  

Les dades dels participants es tractaran en tot moment de forma anonimitzada, de 

manera que no es puguin vincular directament ni indirectament a la persona a la que 

corresponen. Em poso a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que la 

mateixa hagi suscitat. Pot contactar amb mi a través del meu correu electrònic: 

cristina.martin@uvic.cat 
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Consentiment informat 

Jo,_________________________, major d’edat, amb DNI ____________________, 

actuant en nom i interès propi  

 

DECLARO QUE:  

He rebut informació sobre el projecte Impacte emocional en els cuidadors principals 

d’un malalt d’Alzheimer, del que se m’ha lliurat el full informatiu annex a aquest 

consentiment i pel qual es sol·licita la meva participació. He entès el seu significat, se 

m’han aclarit els dubtes i m’han estat exposades les accions que es deriven del 

mateix. Se m’ha informat de tots els aspectes relacionats amb la confidencialitat i 

protecció de les dades dels participants en el projecte.  

La meva col·laboració en el projecte és totalment voluntària i tinc dret a retirar-me del 

mateix en qualsevol moment, revocant el present consentiment, sense que aquesta 

retirada pugui influir negativament en la meva persona en cap cas. En cas de retirada, 

tinc dret a què les meves dades identificatives siguin cancel·lades del fitxer de l’estudi.  

Així mateix, renuncio a qualsevol benefici econòmic, acadèmic o de qualsevol altra 

naturalesa que pogués derivar-se del projecte o dels seus resultats.  

Per tot això,  

DONO EL MEU CONSENTIMENT A:  

1. Participar en el projecte: Impacte emocional en els cuidadors principals d’un 

malalt d’Alzheimer  

2. Que Cristina Martín López, pugui tractar les meves dades en els termes i abast 

necessari per la recerca, entenent que en cap cas es difondran de manera que es 

puguin vincular a les meves dades identificatives i que únicament es conservaran 

durant el temps que sigui necessari per complir les funcions del projecte.  

 

   ___________, a ___ de Gener del 2018 

 

[SIGNATURA PARTICIPANT]    [SIGNATURA ESTUDIANT] 
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2. Variables sociodemogràfiques i d’interès 

 Edat: 

 Gènere. A escollir entre: 

o Home 

o Dona 

 Nivell d’estudis. A escollir entre: 

o Primaris 

o ESO 

o Batxillerat 

o Cicle Formatiu de Grau Mig 

o Cicle Formatiu de Grau Superior 

o Estudis Universitaris  

 Estat civil. A escollir entre: 

o Solter/a 

o Viure en parella 

o Casat/da 

o Divorciat/da 

o Viudo/a 

 Tens fills?  

o Si. Quants? 

o No 

 Quantes persones viuen en el domicili familiar?  

 Població. A escollir entre: 

o Medi urbà  

o Medi rural 

 Quin tipus de parentesc tens amb el malalt d’Alzheimer? 

 

 Quina edat té el malalt d’Alzheimer? 

 

 Quant temps porta diagnosticat el malalt d’Alzheimer? 

 

 En quina fase de la malaltia es troba el malalt d’Alzheimer? 

o Primera fase: Lleu 

o Segona fase: Moderada 

o Tercera fase: Greu  

 Quant portes exercint de cuidador principal? 
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3. Test de Zarit 

TEST DE ZARIT – ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita?  

¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente 

tiempo para Vd.? 

 

¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con 

otras responsabilidades (trabajo, familia)? 

 

¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?  

¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?  

¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted 

tiene con otros miembros de su familia? 

 

¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?  

¿Piensa que su familiar depende de Vd.?  

¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?  

¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar?  

¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a tener que cuidar 

de su familiar? 

 

¿Piensa que su vida social se ha visto afectada negativamente por tener que 

cuidar de su familiar? 

 

¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido a tener que 

cuidar de su familiar? 

 

¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede 

cuidar? 

 

¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de 

cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 

 

¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo?  

¿Se siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar? 

 

¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona?  

¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?  

¿Piensa que debería hacer más por su familiar?  

¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?  

  Globalmente, ¿qué grado de “carga” experimenta por el hecho de cuidar a su 

familiar? 
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TOTAL  

OPCIONES 

1= Nunca    2= Rara vez     3= Algunas veces    4= Bastantes veces    5=Casi siempre 
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4. Inventari de Depressió de Beck 
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5. Inventari d’Ansietat de Beck 
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