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1. Introduccio

La ponencia que presentem sota el titol 'Necessitats assistencials i utilitzacio
dels serveis sanitaris», s'integra en la Seccio V: "El Sistema Sanitari i el proces
d'emmalaltir,,, del XXIIe Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

La intencio dels autors ha estat presentar algunes dades que s'han anat obte-
nint en els darrers anys i que creiem que son il-lustratives del funcionament del sis-
tema sanitari al nostre pals.

Tanmateix les dades que originen aquesta ponencia tenen una procedencia molt
circumscrita a la ciutat de Barcelona. Malgrat aquesta possible limitacio, pensem
que, a manca d'altres informacions mes globals, poden esser de molta utilitat en els
procesos de comprensio del comportament de la poblacio en la relacio malaltia-
serveis sanitaris.

II. Les necessitats sanitiries expressades per la poblacio

(creixement vegetatiu i envelliment de la poblacio)

El creixement poblacional ha estat important durant el segle XX. Si considerem

la poblacio de I'any 1900 com a index 100, veiem com en aquests moments (1981),

I'index de Barcelona es de 326 (de 537.354 hb a 1.754.900 hb); es a dir, la ciutat

supera en mes del triple els habitants que tenia al principi del segle. L'increment re-

gistrat en el mateix periode a Catalunya ha estat de 303 (de 1.966.382 hb. a

5.958.238 hb). A I'Estat l'increment es menor, amb un index de 202 (18.619.956 hb

a 37.746.260 hb).'

El creixement de la ciutat de Barcelona no ha estat gens homogeni i ha vingut in-

flu'it per la immigracio que hi ha tingut Iloc, tant al principi del segle com a la decada

dels seixanta (figura 1). El creixement vegetatiu es va fent menor, corn s'observa a la

figura 2, essent de 3,39 a Barcelona, de 6,46 a Catalunya i de 7,36 al conjunt de
I'Estat.

La piramide d'edats va adquirint les proportions d'una poblacio que s'envelleix

amb una reduccio del grup de 0 a 9 anys i un increment del grup de mes de 64 anys.
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Figura 1. Evolucio de la poblacio. 1900-1981.
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Figura 2. Taxes de creixement vegetatiu . 1960-1980.
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TAULA 1. Tres primeres causes de mort per grups d'edat i per sexe entre el majors de
14 anys . 17 grans grups . OMS. Barcelona, 1981.

Anys Causes Homes Dones

taxa x taxa x
nombre 100 . 000 hab . nombre 100 . 000 hab.

15-44 Tumors Malignes 95 26,9 77 21,4
Malalties Ap. Circulatori 90 25 , 6 33 9,2
Accidents 89 25 , 3 29 8,1

Tumors Malignes 702 344 , 1 496 207,9
45-64 Malalties Ap. Circulatori 555 272 , 1 241 101,0

Malalties Ap. Digestiu 213 104,1 108 45,3

Malalties Ap. Circulatori 2235 2538 , 9 3438 2323,7
3 65 Tumors Malignes 1253 1423,4 953 644,1

Malalties Ap . Respiratori 383 435 , 1 419 283,2

Font: Elaboracib propia . IME (Institut Municipal d ' Estadistica).

Aquest canvi demografic , molt acusat a Barcelona ,2 on el grup de majors de 64 anys
representa el 13,13 % del total d'habitants , to una important transcendencia sobre la
utilitzacio i la necessitat de serveis sanitaris . L'augment actual de la poblacio de mes
de 64 anys i I'esperat en els anys futurs , fa replantejar seriosament I'estructura de
serveis actuals . Cal preveure un increment en les necessitate de serveis de rehabili-
tacio i un canvi en la incidencia i prevalenca de malalties croniques i degeneratives.
El parallel descens de la natalitat que es dona provoca altres consequencies en el
funcionament dels serveis , que es concreten en un descens en la utilitzacio dels ser-
veis d ' obstetricia i, principalment , de pediatria.34

Causes de mort i anys potencials de vida perduts

Els darrers anys s ' ha experimentat , de forma important el canvi en les causes de
mort de la poblacio . L'any 1940 els processes infecciosos eren els causants del
12,2 % de totes les morts , mentre que I'any 1980 n'eren del 3 %. Paral-lelament ha

anat creixent la mortalitat per malalties cardio - vasculars , tumors malignes i acci-

dents.5
La taxa bruta de mortalitat anual per causes ens mostra que a Barcelona , la pri-

mera causa de mort del total de la poblacio correspon a les malalties de I'aparell cir-

culatori ( 373 morts - any per cada cent mil persones ), seguides dels tumors malignes

(203), malalties respiratories (53), digestives ( 51) i traumatismes i enverinaments

( 25). Per sexes i edats , les primeres causes de mort es reflecteixen a la taula 1.

Per quantificar el ,perjudici social ' de les morts , segons I ' edat del difunt, calcu-

lem els anys potencials de vida perduts . L'any 1981 a Barcelona , resulta que els
tumors malignes ocupen el primer Iloc, seguits de les malalties de I'aparell circulatori

i les digestives . La distribucio per sexes es troba a la taula 2.

Per entitats nosologiques, el tumor maligne de mamella constitueix la primera

causa en les clones , seguida dels accidents i la cirrosi . En els homes , la primera cau-
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TAULA 2. Anys potencials de vida perduts d'l a 70 anys. Barcelona , 1981 (per grups
diagnostics).

Homes Dones

Taxa °/oo
% total anys

perduts Taxa °/oo
% total anys

perduts

Tumors

Malalties ap.

17.9 32.6 12.3 42.9

cardio-circulatori 14.2 25.9 5.9 20.6

Accidents

Malalties ap.

7.6 13.8 2.5 8.9

digestiu 5.5. 10.1 2.3 8.1

Font: Elaboracio propia, amb dades de TIME.

TAULA 3. Anys potencials de vida perduts d'l a 70 anys. Barcelona , 1981 (per causes
diagnostiques)

Homes Dones

anys

perduts

Taxa

°/oo
% total anys

perduts

anys

perduts

Taxa

W oo

% total anys

perduts

Cardiopatia

isquemica 3 .732 4.8 8.8 724 0.8 3.0
T.M. pulmo 3.444 4.4 8.1 416 0.5 1.7

T.M.
mamella - - - 2.684 3.2 11.4
Cirrosi 3.099 4.0 7.3 1.484 1.8 6.3
Accidents 5.873 7.6 13.8 2.112 2.5 8.9

Font: Elaboracio propia, amb dades de TIME.

sa es la malaltia isquemica del cor, seguida de la neoplasia bronco-pulmonar i la
cirrosi hepatica (taula 3).

Morbiditat detectada als serveis sanitaris

Obtenir dades de morbiditat detectada als serveis sanitaris no es facil i en molts
casos solen esser dades parcials i puntuals. Els registres que han de permetre dis-
posar d'informacio agil i permanent no estan encara dissenyats ni molt menys en
funcionament, en el conjunt dels nostres serveis sanitaris.

Amb aquestes limitacions hem cregut util presentar algunes de les dades obtin-
gudes en el transcurs dels estudis efectuats en el desplegament del Mapa Sanitari
de Barcelona (taules, 4, 5, 6 i 7). Dades que mostren cap a on s'orienta factual de-
manda del sistema sanitari i quin es el paper que aquest to en el proces d'emmalaltir
de I'usuari.
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La demanda estudiada en I'assistencia primaria (als ambulatoris i consultoris de
I'ICS)6 i ales consultes externes dels hospitals (taula 4) dona com a principals re-
sultats, pel que fa a la morbiditat, que mentre la consulta per sensacio de malaltia es
del 50 % a la consulta de medicina general, arriba al 70-80 % ales altres consultes.
La sol-licitud de receptes arriba al 30 % dels casos de medicina general i els tramits
administratius, al mateix servei, son el 10 % dels motius de consulta.

Quant a la patologia, destacar la importancia de la patologia respiratoria, que es
mostra com a primera causa a tots els serveis assistencials estudiats i que a pedia-

tria representa un 64 % dels casos totals.

Les caracteristiques dels usuaris que utilitzen els serveis d'assistencia primaria,
ens mostren com es polaritza I'edat d'utilitzacio entre menors de catorze anys i ma-
jors de seixanta-quatre, en la medicina general i entre quinze i seixanta-quatre en
I'especialista (p 0,001). Aixi mateix sobresurt un predomini de dones en tots els ser-
veis, excepte a pediatria (p < 0,05).

Finalment, a tots els serveis es registra una tendencia important a la prescripcio
d'algun tractament (del 80 al 90 % de les visites).

El comportament de les urgencies' no deixa d'esser el reflex de la baixa qualitat

d'atencio oferta pels serveis d'assistencia primaria. Una dada, il•lustrativa del que

diem, la recollim en les principals causes de morbiditat detectades a Barcelona, al

Servei Especial d'Urgencies de TICS (taula 5). El 27 % dels casos vistos d'urgencia

ho son per problemes de les vies altes de I'aparell respiratori (amigdalitis, grip, farin-

gitis, rinitis), segueixen situacions poc classificables com febre o gastro-enteritis,

etc. Problemes que en molts casos haurien d'esser resolts en un nivell primari no ur-
gent.

El comportament no difereix gaire en els Serveis d'Urgencies d'Hospitals (taula

6). Aquests serveis, que es troben saturats en molts moments del dia, actuen com a

vertaders substituts del metge de capcalera en la prestacio assistencial. En aquests

cas destacarem com solament un 15 % dels ciutadans que sol liciten atencio als
serveis d'urgencies d'hospital, acaben ingressats, o com la intervencio quirurgica

TAULA 5. Principals causes de morbiditat detectades al servei especial d'urgencies de
l'INSALUD a Barcelona ciutat.

N. %C)

Amigdalitis 123 14.5 s 3
Grip 60 7.1 2.5
Bronquitis 41 4.8 2
Faringitis 40 4.7 + 2
Febre 38 4.5 2
Gastro-enteritis 34 4.0 + 2
Luxacions 25 2.9 s 1.6
Colic renal 22 2.6 1.5
Dolor abdominal 18 2.1 + 1.4
Artrosi 15 1.8 + 1.3

(*) Percentatges sobre el total de 846 casos.
Font: "Estudis Tecnics de desplegament del Mapa Sanitaria de Barcelona'. Ajuntament de
Barcelona. Generalitat de Catalunya. Vol. 1. 1983.



TAULA 6. Primeres causes de sol•licitud d 'atencio als serveis d'urgencies
hospitalaries.'

N. %

(48) Luxacions, esguincos i estrips 413 13,5
(46) Signes i simptomes mal definits 413 13,5

(50) Ferides i traumatismes dels vasos sanguinis 214 7,0
(34) Malalties d'aparell digestiu (exclosa la cavitat bucal) 183 6,0
(47) Fractures 167 5,5
(32) Altres malalties de I'aparell respiratori (excloses les

vies superiors) 159 5,3

(43) Malalties del sistema bsteo-muscular i teixit connectiu 100 3,3

(31) Malalties de les vies respiratories superiors 97 3,2
(42) Malalties de la pelt i teixit cellular subcutani 61 2,0
(67) Altres raons per a contactar amb els serveis sanitaris 54 1,7

(') Llista basica de tabulacio de dos digits.
Font ^,Estudis Tecnics de desplegament del Mapa Sanitari a la ciutat de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona . Generalitat de Catalunya . Vol. 1, 1983.

d'urgencia es practicada nomes at 1,3 % dels casos atesos. L'opinio dels metges

d'urgencia dels hospitals de la ciutat de Barcelona es que el 44 % de totes les de-

mandes no son urgencies, o si ho son, no els cal I'atencio a ('hospital.
Per acabar aquest punt, presenter les dades pel que fa a I'expressio de la de-

manda en els serveis hospitalaris4 (taula 7). Aixi sobresurt com a primera causa

d'internament, els parts i altres causes obstetriques, seguida per les malalties diges-

tives, pets traumatismes-accidents, per les malalties respiratories i per la patologia

tumoral. Entre les principals causes d'intervencio quirurgica (practicades at 45 %

dels malalts ingressats als hospitals), hem de destacar els drenatges i les incisions

a la pelt, les apendicectomies i les histerectomies i curetatges.

III. Les necessitats saniteries sentides
per la poblacib

Les dades d'aquest tercer apartat s'obtenen de d'Enquesta de Salut» feta per

I'Ajuntament de Barcelona any 1983.13

Passem del punt anterior en clue reflectiern la necessitat expressada per l'usuari
en I'us dels serveis disponibles en el sistema sanitari, a observar la necessitat senti-
da per la poblacio. Necessitat no sempre expressada com a atencio posterior dins el
sistema sanitari.

Aixo ens permet mostrar que el proces d'emmalaltir no es tradueix en la seva to-

talitat en I'us de serveis, sing que en molts casos, patologies banals o no, s'obte una

curacio o ,tractament,, at marge del que entenern classicament com a sistema sani-

tari.

Morbiditat subjectiva: aguda i cronica

Un 10 % de les persones de totes les edats havia fet Ilit per malaltia, trastorn o

lesio, almenys un dia durant les dues setmanes anteriors a I'entrevista feta personal-
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Font: Subarea de Salut Publica. Enquesta de Salut de Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona,

Barcelona, 1983.

0-14 15-44 45-64

EDAT

65 Total

Figura 3. Persones que han fet dies de flit per edat i sexe en les dues darreres setmanes.

ment per I'estudi. Igualment, un 23,8 % havia declarat algun dia d'activitat restringida

durant el mateix periode, amb inclusio dels que havien fet Ilit.

La representacio grafica de les figures 3 i 4 ens mostra la variacio entre grups

d'edat i per sexes. S'observa com la major morbiditat es dona entre la poblacio fe-

menina i entre el primer grup d'edat (0 a 14 anys).

L'expressio de la malaltia aguda, que d'alguna forma ens detecta l'observacio

anterior, varia en demanar a la persona entrevistada si creu patir algun trastorn cro-

nic que limiti la seva capacitat. El resultat, amb un 17,7 % de persones de totes les

-edats que responien afirmativament, es troba a la taula 8; essent els trastorns decla.

rats amb mes frequencia I'artrosi, les malalties cardio-vasculars, els trastorns men-

tals i les malalties respiratbries. Com veiem la poblacio que manifesta mes trastorns

cronics es la major de seixanta-cinc anys.

V. La utilitzacib dels serveis sanitaris

Tipus de cobertura assistencial

La cobertura sanitaria de la poblacio ve condicionada per decisions politiques al-

hora que per altres d'economiques i d'assistencials. En I'«Enquesta de Salut de Bar-
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Font: Subarea de Salut Publica. Enquesta de Salut de Barcelona . Ed. Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 1983.

30 ^

20 -^

10 ^,

0

0-14 15-44 45-64 3 65

home

Bona

Total

Figura 4. Persones amb dies d'activitat restringida per edat i sexe en les dues darreres setmanes.

TAULA 8. Nombre de trastorns cronics limifants per edat i per sexe.'
Nombre de trastorns cronics limifants per cada 1000 persones.

Nombre de trastorns
per 1000 persones

Sexe
Homes ............... . .. . .................... 231
Donoo........................ . .................... 388

Eclat:
0u14unyo^^. . . .. ..... . ........ .. ..... . . .. ... . . .. 85
15o44anya. . ..................... . ............... 180
45a64anyo^ ^^^^^^^^^^^. . ...................... 470
0 65anya ^. . ................................... 778

Total ......................... ... . . ................ 311

Cal tenir en compte que una persona pot patir mes d ' un trastorn Ironic limitant. Aqui es

mesura el Hombre de trastorns cronics limitants declarats, independentment de les persones

que els pateixen.

Font: Subarea de Salut Publica . Enquesta de Salut de Barcelona . Ed. Ajuntament de Barcelona,
1983.
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celona>^,s del total de persones entrevistades Homes un 2,5 %declara no tenir cap

tipus de cobertura sanitaria. Un 81,3 % declaren estar coberts com a minim per la

Seguretat Social, un 10,3 % per una mutua voluntaria i un 4,7 % per una mutua obli-

gatoria.

Moltes persones tenen alhora diversos tipus de cobertura, i aixj un 26,6 % de les
que disposen de Seguretat Social tenen una mutua voluntaria. Es a dir un 55,4 % de
tota la poblacio entrevistada disposa unicament de la Seguretat Social i un 21,7 % to
a mes una mutua voluntaria.

La figura 5 es prou il^lustrativa i ens indica palesament que en cas de malaltia, la
possibilitat d'acces a algun servei del sistema sanitari esta prou assegurada per la
practica totalitat dels usuaris. Aquestes dades a I'actualitat poden tenir algunes va-
riacions, en haver-se incorporat a posteriori el col•lectiu d'autonoms al regim general
de la Seguretat Social.

Com es produeixen les visites mediques?

Un 22,7 % de la poblacio de Barcelona declara haver estat visitada per un met-
ge, almenys un cop, en un periode de catorze dies abans de I'entrevista.8

Font' Subarea de Salut Publica . Enquesta de Salut de Barcelona . Ed. Ajuntament de Barcelona.
Barcelona. 1983

Mutua voluntaria 10,6

' Mutua obligatoria 4,7

Seguretat Social
i altres 4,2

Figura 5. Tipus de cobe.7ura sanitaria.
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Aixi mateix, seguint la figura 6 podem observar en quina institucio o entitat es
produeix la consulta, fet que pot esser il•lustratiu en comparar-lo amb la cobertura
sanitaria disponible. Del conjunt es dedueix que un 60 % de les consultes s'efec-
tuen, aBarcelona, en el sector public i un 40 % en el privat.

En relacio als professionals que atenen aquestes visites, un 39,3 % son metges
generals, un 21,2 % son pediatres i un 39,5 % son especialistes.

Finalment, creiem interesant fer Constar en aquesta relacio usuari-sistema sani-

tari, el Iloc on es produeixen les visites mediques. Aixi, un 44,8 % es donen als cen-

tres externs de la Seguretat Social, un 25,7 % al despatx privat d'un metge, un

11,4 % al domicili de I'usuari, un 10,6 % a la consulta externa d'hospital i un 3,3

es ates per telefon.

Frequentacio als diferents nivells dels
serveis sanitaris

EI Hombre d'actes medics efectuats a la ciutat de Barcelona, amb residents a la

ciutat, a tots els serveis sanitaris, estudiats en el «desplegament del Mapa Sanitari
de Barcelona» i a I'^^Enquesta de Salute, es de 19.904.000 a I'any 1981.9 S'enten
per acte o encontre medic tots visits que rep el metge (diagnostic, recepta, tramit ad-
ministratiu, etc.).

Font: Subarea de 5alut Publics. Enquesta de Salut de Barcelona . Ed. Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 1983.

Metge de la Seguretat Social 56,3 % ::
Metge particular 25,8

-- Altres t 3

vlutua voluntaria 12,2

-""'r'r Mutua obligatoria 4,3

Figura 6. Caracter institucional de les visites.
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La frequentacio anual registrada es de 12.369 visites - encontres per cada mil
habitants de Barcelona . O sigui 12,4 visites al metge per habitant i any, incloent-hi
els encontres efectuats amb metges en el conjunt del sistema sanitari, en els dife-
rents nivells, tant publics com privats (figura 7).

Aquesta xifra es molt elevada , probablement per deficits dels circuits ( visites
amb finalitat burocratica i de baixa qualitat ) i a la propia complexitat i rigidesa de fun-
cionament dei sistema sanitari ( horaris de consulta , temps mitja de visits, falta
d'acces a mitjans diagnostics ) que comports en conjunt una baixa qualitat de I'as-
sistencia Tuna reiteracio dels actes medics , molts no necessaris.

Hem d ' assenyalar que el 90 % dels encontres es realitzen en els serveis d'as-
sistencia primaria , cosa que representa un total d'onze visites-encontres per perso-
na iany . La xifra es excessivament alts en comparacio a les que es donen en paisos
de nivell similar al nostre , on es mouen antra les 4 i les 6 visites I'any per persona.
Sens dubte caldra orientar la politics sanitaria per aconseguir reduir I'exces de con-

sultes que es produeixen.

EI nivell d'assistencia primaria es realment el mes preocupant pal que fa a ('ele-
vada frequentacio i consequentment a la relacio usuari-sistema sanitari . Es impor-

tant observar que el Hombre d ' encontres registrats en els serveis privats i mutuals

d'assistencia primaria es bastant elevat: representa el 38 % de I ' activitat d ' aquest

nivell.

Si sumem a ( ' anterior 90 % de visites - encontres dels serveis especifcis de I'as-
sistencia primaria , les visites « primsries^^ registrades a la consulta externs de ('hos-
pital (considerant com a tals les que es produeixen per acces directe de I'usuari), en
results que un 94 % de totes les visites-encontres son imputables al primer nivell
assistencial i un 6 % a I ' assistencia hospitalaria.

Limitant - nos a la frequentacio en les consultes d'assistencia primaria de la Se-
guretat Social , s'observa ( figura 7) que aquesta es de 7 , 1 visites per persona i any,

amb un total d ' onze milions de visites . Aquesta xifra de Barcelona se situa per sobre

de la mitjans de I'Estat que es de 5,3 ('any 1983.10

L'activitat real d'assistencia primaria podria asset molt manor als onze milions

d'actes medics de TICS i probablement tambe succeiria el mateix en els altres ser-
veis sanitaris . En el cas de TICS, calculem en un 30 % les visites qua es deuen a de-
ficiencies organitzatives ( altes, baixes , receptes} i no a motius estrictament medics.

Es produeixen , a mes , multiples duplicitats en I'assistencia , cosa qua configura uns

fluxos dins el sistema sanitari global i en concret a la Seguretat Social, molt comple-

xos (figura 8).

En I'assistencia hospitalaria de Barcelona, el 6 % del total d'actes, es produei-

xen dues situacions diferents . Duna part, hi ha uns elevada utilitzacio dels serveis

d'urgencies , amb uns frequentacio de 196 urgencies per cada mil habitants i any,

que es desproporcionada quan es valora la gravetat del proces qua motiva la urgen-

cia (com ja hem vist). Duna altra part, en els serveis d'internament dels hospitals

hom constata uns baixa productivitat del sector hospitalari , amb ocupacions baixes i

estades Ilargues ,° i s'hi afegeix qua la frequentacio hospitalaria, ingressos als hospi-

tals per mil habitants i any , es de 83 , 4 ('any 1980 (79 , 5 als hospitals de la ciutat i 3,9

a centres situats fora).

Podem afirmar qua ens trobem davant uns frequentacio hospitalaria molt baixa,

tant si la comparem amb la global de Catalunya , que es de 97 , com si la comparacio

es fa amb paisos europeus o amb els EE . UU., on estan antra els 125 i 150 ingressos

per mil habitants i any.4 Per tant, es de preveure qua es registrars un increment en la
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Visites/any Frequentacio (x 1.000 hab.)

'136.489
Ingressos
hospitalaris

(272800) .. . .. .. .. . . . ... . .. . . 83,4

Urgencies
498.000

a ('hospital
(650.000)... .. .. .. .. . ... . ... . ... 284

Consultes
1.657.416 externes (2.806.000) .. ...... ... .. .. .. . .. . 945

a ('hospital

Urgencies extra-
246.182 hospitalaries 165

S.E.U. INSALUD

2.871.000
Especialistes
privats/mutues

1.637'

Metge general
3.824.030 i pediatria 2.180'

privat/mutues

Especialistes
2.844.920

de I'INSALUD
(3.161.000) ................... 1.906

Metge general

7.834. 600 i pediatria 5.251
de I'INSALUD

Total 19.776.148 (excepte ingressos hospitalaris) ....................... 12.368

(1) Son xifres de ('any 1980.

(') Dades provisionals 1982. Enquesta de Salut de Barcelona, 1983.

Entre parentesis figuren les xifres totals d'actes o encontres comptabilitzant els usuaris resi-

dents fora de la ciutat.

Font: «Estudis Tecnics del Desplegament del Mapa Sanitari a la ciutat de Barcelona, 1982^^.

•Enquesta de Salut de Barcelona, 1983».

Figura 7. Frequentacio de/s serveis sanitaris assistencia/s de la ciutat de Barcelona (Homes usua-

ris residents a Barcelona). 1981.
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Font: Flujos de la atencion sanitaria en la Ciudad de Barcelona. Regidoria de Sanitat. Ajunta-
ment de Barcelona, febrer, 1984.

Figura 8. Fluxos dins el sistema sanitari en 1'assistencia primaria. Barcelona, 1982.

frequentacio hospitalsria que de fet pot absorbir-se amb una major productivitat dels
centres.

Diferencies socio-professionals

Es constaten diferencies en I'acces i la utilitzacio dels serveis del sistema sani-
tari que s'expressen en relacio al nivell socio-professional de la poblacio.

Exemples d'aquesta afirmacio els observem en un estudi sobre 1'atencib sanits-
ria durant I'embarss i el part," realitzat a Barcelona I'any 1980. Entre I'estrat sbcio-
professional I (el mes alt), el 76 % de les doves considers que I'embarss havia estat
planificat, un 18 %que I'havia deixat a I'atzar i un 5 % I'atribuia al fracas del metode
anticonceptiu utilitzat. AI contrari, entre les doves de I'estrat V (el mes baix), Homes
el 31 % I'havia planificat, un altre 31 % era a I'atzar i un 38 % I'atribui al fracas del
metode anticonceptiu.

Les diferencies lambs s'evidenciaven en la forma de diagnosticar I'embarss.

Mentre el 45 % de doves de I'estrat I ho havia fet personalment amb una ansiisi
practicada a Casa seva, en I'estrat V sols eren el 3 %. I lambs es produien en I'aten-
cio durant I'embarss, un 74 % de les doves ^^ben estants» s'havien fet alguna eco-
grafia, davant un 31 % en els grups socio-economics baixos.

Una altra dada il•lustrativa fa referencia a la manca de la meitat o mes de les pe-
ces dentals junt a la manca de protesi dental. Entre I'estrat II hi havia un 1,6 % de
persones en aquesta situacio mentre que a f'estrat V era un 7 %e.
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No es tracta tant de fer unes conclusions corn de redactar un resum que esque-
maticament ens situi en el que a la ponencia voliem fer coneixer com a mes im-
portant.

La poblacio esta registrant dues tendencies que intluiran decisivament en la

configuracio dels serveis sanitaris. L'una, la reduccio de les taxes de natalitat i I'in-

crement del grup poblacional major de seixanta-quatre anys, amb I'envelliment con-

sequent de la poblacio. L'altra, el canvi de patologies en la morbiditat i la mortalitat,

que es tradueix en una reduccio importantissima de les malalties infeccioses i un in-

crement de les patologies croniques i degeneratives, que exigeixen noves mesures

del sistema sanitari.

La resposta del sistema sanitari no pot defugir aquestes dues realitats, ben evi-
denciades, i malgrat tot, no s'acaba de produir amb I'agilitat que seria necessaria. No
podem oblidar que en les patologies croniques, el grup poblacional major de seixan-
ta-quatre anys es el que, de Iluny, to una mes elevada frequentacio dels serveis
sanitaris.

Essent molt esquematics, els principals problemes detectats en les prestacions

assistencials del sistema sanitari es corresponen al deficient funcionament de I'as-

sistencia primaria, amb una elevada frequentacio (visites per persona i any), amb du-

plicitat de visites mediques que en molts casos son burocratitzades i de baixa quali-

tat. Tot plegat repercuteix en un increment de la utilitzacio de les urgencies,

principalment en els serveis d'urgencies dels hospitals, amb el corresponent trasbals

que s'origina en el funcionament diari dels centres hospitalaris.
Aixi mateix, la frequentacio als hospitals es baixa, i doncs previsiblement es pro-

duira un increment de les ocupacions i estades hospitalaries. El que succeeix es que
aquest increment pot esser, possiblement, absorbit amb un millor rendiment dels

centres hospitalaris.

A tot aixo cal afegir dues altres observacions. L'amplia cobertura sanitaria de la

poblacio, junt, malgrat tot, a I'existencia d'importants desigualtats en relacio als ser-

veis de salut, desigualtats que tenen Ilur origen en factors socials i economics; i que
no tots els processos morbosos arriben a esser atesos pel sistema sanitari.

La correcta resposta a tots aquests fets es el principal repte que la prestacio as-
sistencial del sistema sanitari to avui a casa nostra. La solucio ha de esser decisiva
en la millora de l'atencio de I'usuari que pateix una malaltia.
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