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Introduccidi

Es extensament acceptat en la literatura sanitaria que l'oferta de serveis sanita-

ris influeix en la demanda dels mateixos, de manera que es pot donar un consum ex-

cessiu o inapropiat d'aquests.

La planificacio utilitza sovint la demanda assistida pels serveis sanitaris com a

substitut de les necessitate reals d'atencio sanitaria de la poblacio. De fet, es mes

facil quantificar el consurn de les necessitats sanitaries d'un grup de poblacio o d'u-

na zona geografica. Aquest metode de planificacio presenta ('inconvenient que com

que esta molt relacionat amb l'oferta, tendeix a perpetuar els desequilibris derivats

d'una desigual distribucio de recursos sanitaris.
A Catalunya constatem greus desequilibris en la distribucio geografica dels re-

cursos hospitalaris, aixi com importants diferencies en la frequentacio hospitalaria

de les diverses zones geografiques.
De cara a aconseguir una major equitat en I'assignacio i distribucio dels recur-

sos hospitalaris i a aproximar la planificacio a les necesitats reals, considerem que

es important coneixer la influencia que sobre la utilitzacio hospitalaria exerceixen no

sols els factors Iligats a l'oferta dels recursos (nombre de Ilits, serveis, tipus de cen-

tre, personal sanitari, dotacio extrahospitalaria, accessibilitat, etc.) sing tambe els di-

rectament vinculats ales caracteristiques de la poblacio (edat, sexe, nivell economic
i cultural, mobilitat, etc.). Si be es obvia la intervencio d'aquests elements en el com-

portament de la demanda, tambe es cert que es desconeix en quina mesura interve-

nen cadascun dells.
En aquesta comunicacio estudiem la relacio d'alguns d'aquests factors amb la

demanda hospitalaria.

Metodologia

D'entre els factors que poden influenciar en la frequentacio hospitalaria i dels

quals disposem d'informacio, s'han escollit els que considerem que originen una mes
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gran variacio. En primer floc, en relacio a I'oferta de recursos, s'ha seleccionat una

variable referida a la dotacio de flits d'aguts (flits d'aguts per mil habitants), i quant

als factors Iligats a lea caracteristiques dels usuaris, s'ha escollit com a variables,

I'edat i el sexe.

La font de dades per a aquesta comunicacio ha estat els primers resultats obtin-

guts en I'estudi d'utilitzacio hospitalaria a Catalunya I'any 1982, Ilevat de Barcelona

ciutat, on ja s'havia realitzat un treball similar2. En aquest estudi es van excloure els

hospitals psiquiatrics i els que havien ates menys de 100 ingressos I'any. D'acord

amb els objectius del treball i tenint en compte la distribucio geografica dels hospi-

tals i la seva capacitat (mes d'un 50 % dels centres compten amb menys de 100

flits) es va dissenyar una mostra representative per a cadascun dels 92 centres,

considerant una precissio inferior a ^ 5 %, un risc d'error d'un a = 0,05 Tuna p = 0,5.

L'estudi d'utilitzacio hospitalaria va recollir un total de 29.519 ingressos que re-

presenten un 10 % dels ingressos produits en aquells centres durant I'any 1982. Per

cada malalt es va recollir !'edat, sexe, domicili, data d'ingres i d'alta, diagnostic final i

motiu d'alta a partir dels Ilibres de registre d'ingressos i altes de cada centre.

En aquesta comunicacio, la divisio territorial de Catalunya utilitzada com a mare

de referencia, hen estat lea dotze Arees Sanitaries establertes en el Decret de 7 de

gener de 1980. Per I'analisi estadistica de la demands sanitaria, hem exclos les

Arees IX, XI i XII, que inclouen les comarques del Maresme, Barcelones i part del Baix

Llobregat, atesa la forte atraccio que els centres de la ciutat de Barcelona exercei-

xen sobre aquestes Arees, fet que podria distorsionar I'analisi, donat que en I'estudi

del qual partim no s'inclou Barcelona.

Per completer les dades de I'estudi d'utilitzacio hospitalaria a Catalunya, s'han

emprat els resultats obtinguts en I'estudi realitzat a la ciutat de Barcelona, sobre la

fregiientacio anual dels habitants de cada area als hospitals d'aquesta capital.

Oferta hospitalaria

Catalunya, I'any 1982 compte amb una dotacio hospitalaria de 20.477 flits d'a-

guts, es a dir, de 3,44 flits per mil habitants. En relacio a I'any 1980 aquesta dotacio

ha sofert una Ileugera disminucio ja que per a aquest any es disposava de 20.990

flits d'aguts (3,51 flits per mil habitants).

Tal com mostra la Taula 1, la distribucio geografica dels equipaments hospitala-

ris aCatalunya no es homogenia i no segueix cap mena de planificacio amb una base

territorial i poblacional, existint zones amb deficit de flits hospitalaria, contrariament

d'altres on es concentra la major part dels flits. Aixi tenim que la ciutat de Barcelona

es I'area que compte amb I'index mes gran, de 5,68 flits per 1.000 habitants en com-

paracio a I'area XI, amb 1,3 flits. A Barcelona es concentren quasi la meitat de flits

d'aguts de Catalunya. Aquesta ciutat exerceix una forte atraccio sobre la rests del

pals, molt accentuada sobre les comarques del Maresme i del Baix Llobregat, donat

que son molt deficitaries en recursos hospitalaris, sobretot en relacio a I'elevat volum

de poblacio que apleguen.

EI 80 % de flits d'aguts estan finangats per la S.S., es a dir, son flits propis i con-

certats. D'aquests, un 13 % son flits de nivell 1, un 53 % de nivell 2 i un 43 % de ni-

vell 3, aquesta darrers flits es troben quasi tots a la comarca del Barcelones.

Estudi elaborat per la Seccio de Planificaci6. Departament de Sanitat.
z Estudis Tecnics per al Desplegament del Mapa Sanitari a la Ciutat de Barcelona. Generalitat

de Catalunya. Ajuntament de Barcelona. 1983.
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Demanda hospitalaria assistida

La frequentacio hospitalaria a Catalunya a I'any 1982 es de 98 ingressos d'a-

guts per 1.000 habitants. Si s'analitza per Arees Sanitaries (taula 2), trobem grans

variacions entre aquestes. La frequentacio mes baixa correspon a I'area 1, area que

nomes disposa de hits de primer nivell, per tant, depen d'altres arees per cobrir les

necessitats assistencials de nivells superiors. Les caracteristiques geografiques i

les vies de comunicacio deficients de la zona, son factors importants a tenir en

compte en analitzar index d'utilitzacio hospitalaria.

Aixi mateix, les Arees IX i Xl situades a I'entorn de Barcelona, les quals tenen els

indexs de Hits d'aguts mes baixos, presenten una frequentacio hospitalaria inferior a

la mitjana de Catalunya malgrat la forta atraccio de Barcelona que palia, en part, el

deficit hospitalari d'aquestes arees.

En la mateixa taula s'observa que la frequentacio mes alta de Catalunya corres-

pon a 1'area 6, la qual compta amb I'index de Hits d'aguts mes elevat de Catalunya,

Ilevat de Barcelona ciutat. Aquest mateix paral•lelisme es dona a l'area 4, la qua es

situa en segon Iloc quant a frequentacio i dotacio hospitalaries.

Si tenim en compte I'edat dels usuaris (taula 3) s'observa que la frequentacio

hospitalaria augmenta paral-lelament amb I'edat, Ilevat del grup d'homes de menys

de 14 anys i les dones de 15 a 44 anys. Aquest darrer grup, correspon a les dones

en edat fertil que generen nombrosos ingressos per causes obstetriques, les quals

representen al voltant d'un 19 % dels ingressos totals de Catalunya.

Globalment, la frequentacio hospitalaria de les dones es superior a la dels ho-

mes, la qual cosa s'explica pel fet anteriorment esmentat, ja que es produeix una

major frequentacio dels homes en tots els grups d'edat excepte el de 15 a 44 anys.

Els comportaments descrits a la taula 4 es presenten forta desdibuixats a I'area IX i

XI; aixo es, fonamentalment, per ('atraccio que exerceixen els centres de Barcelona
en aquestes arees i que no es comptabilitza a la Taula.

Analisi de la influencia d'alguns factors en la demanda hospitalaria

Despres d'haver observat importants desigualtats en la frequentacio hospitalaria

entre les diverses arees sanitaries, hem intentat estudiar la relacio entre la demanda

assistida i diversos factors que semblen rellevants, mitjancant un programa de re-

gressio multiple.

En primer Iloc hem suposat que la frequentacio estava directament influ'ida per
I'oferta, per tant, la primera variable a considerar va ser l'oferta de hits d'aguts a
cada area sanitaria. La segona variable va ser la mitjana de distancia de cadascuna
de les arees amb la ciutat de Barcelona, donada la forta atraccio que els centres de
Barcelona exerceixen sobre la resta del pals.

Els resultats obtinguts donaren una relacio estadisticament significativa entre

I'oferta i la frequentacio, mentre que la variable distancia no millorava la relacio es-

mentada (v = 0,713, regressio multiple 0,413).

Vista la poca rellevancia de la darrera variable, aquesta va ser suprimida, i es va

considerar convenient eliminar les dades referents a les arees sanitaries IX i XI que

son les mes afectades per ('atraccio de Barcelona, a fi que no es distorsionessin els

resultats.

Per tal de millorar I'especificacio del model i despres d'haver observat els dife-

rents valors de la frequentacio segons I'edat i el sexe varem introduir dues noves va-
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TAULA 1. Oferta hospitalaria de Pits d 'aguts per 1 . 000 habitants , segons nivell del
centre Catalunya per arees 1982

Nivell Nivell Llits: Total

Area' Nivell 1` 2A 2B 3 3M Nivell 4 Sense nivell 1 000 h Ihts

1 1,50 - - - - - 1,30 2,80 172
2 1,21 0,56 0,90 - - - 0,01 2,68 778
3 - 1,23 - - - 0,21 1,22 2,66 434
4 0,12 1,44 1,29 - - - 0,68 3,53 1121
5 0,50 1,37 0,51 - - - 0,61 3,00 900
6 0,55 2,09 1,10 - 0 ,15 - 0,26 4,16 867
7 1,24 1,19 - - - 0,24 0,03 2,71 392
8 0,42 0 ,28 0,65 - - - 0, 98 2,33 996
9 0,20 - 0,33 1,25 0,47 - 0,06 2, 31 1.865

10 0,31 1,05 1,18 - - - 0,03 2,58 2120
11 0,35 0,72 - - - - 0,23 1,30 860
12 0,20 0,50 1,07 2,21 0,10 0,01 1,59 5,68 9.972

Catalunya 0,35 0,70 0,75 0,82 0,10 0,02 0,70 3,44 20.477
Total Hits 2103 4.185 4 .444 4.890 580 96 4.179 20.477 16.298

Area 1: Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobira, Pallars Jussa, Vall d'Aran.
Area 2: Segria, Noguera, l'Urgell, Segarra, Garrigues.
Area 3: Montsia, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat (excepte els municipis de:

Arboli, Cornudella de Montsant, Morera de Montsant i Ulidemolins).
Area 4: Tarragones, Baix Camp, Alt Camp, Conca de Barbera (excepte els municipis de:

Conesa, Llorac, Les Piles, Santa Coloma de Queralt, Santa Perpetua de Gaia i Savalla del
Comptat). Els municipis del Priorat, exclosos de I'Area 3.

Area 5: Alt Penedes, Baix Penedes, Garraf, Anoia (excepte els municipis de: Calaf, Calonge

de Segarra , Castellfollit de Riubregos , la Molsosa , Sant Pere Sallavinera , els Prats de Rei,

Pujalt i Sant Marti Sesgueioles), els municipis de la Conca de Barbera exclosos de I'Area 4 i els

municipis del Baix Llobregat, exclosos de I'Area 9).

Area 6: Bergueda, Solsones, Bages i els municipis d'Anoia, exclosos de I'Area 5.
Area 7: Osona, Ripolles.
Area 8: Alt Emporda, Baix Emporda, Girones, Garrotxa, La Selva (excepte el municipi de

Fogars de Tordera).
Area 9: Barcelones (excepte els municipis de Barcelona ciutat, Badalona, Sant Adria del

Besos i Santa Coloma de Gramenet ), Baix Llobregat ( excepte els municipis de : Abrera,

Castellvi de Rosanes, Collbato, Esparraguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de

la Barca, i Sant Esteve de Sesrovires).

Area 10: Valles Occidental i Valles Oriental.
Area 11 : Maresme , els municipis de Badalona , Sant Adria del Besos i Sta . Coloma de

Gramenet, que pertanyen a la comarca del Barcelones, i Fogars de Tordera (Selva).
Area 12: Barcelona ciutat.

2 Nivells d'establiments segons I'Ordre de Concerts de 28 de febrer de 1983.
Nivell 1: Centre assistencial general d'hospitalitzacio d'ambit local i rural.
Nivell 2: Centre assistencial general d'hospitalitzacio de districte o comarcal. Els 2b

incluent algun dels serveis de Nivell 3. (UVI, cirurgia maxilo-facial, radioterapia, medicina

nuclear , transplantament renal).

Nivell 3: Centre assistencial general d'hospitalitzacio i/o monografic especial per a tot

Catalunya.

Nivell 4: Centre assistencial general monografic d'hospitalitzacio (no general). Pot ser: A)

Quirurgic maternal. B) Llarga estada.
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TAULA 2. Frequentacio dels serveis hospitalaris a Catalunya per arees. 1982
(exclosa Barcelona cjutat)

Ingressos per 1.000 habitants

401

Area Atraccio dels Atracci6 dels Frequentacio Atraccio dels Frequentacio'

Sanitaria centres centres (exclos centres de

hospitalaris de hospitalaris Barcelona 150 Ilits de
la propia area d'altres arees ciutat) Barcelona cjutat

(exclos
Barcelona

ciutat)

1 36,9 18,8 55,7 13,5 69,2
2 73,9 2,5 76,5 6,5 82,9
3 63,1 18,4 81,4 4,0 85,5
4 99,1 1,5 100,6 9,4 110,0
5 64,5 17,5 82,0 14,5 96,5
6 106,7 4,3 111'0 9,7 120,7
7 68,6 11,3 79,9 23,5 103,4
8 66,2 1,6 67,8 9,2 77,0
9 44,0 1,4 45,4 29,2 74,6

10 75,3 5,3 80,6 19,3 99,9
11 33,5 4,5 39,8 41,0 80,8

No s'inclou I'atracci6 dels hospitals de menys de 150 Ilits a Barcelona ciutat sobre cada area.
Estudis tecnics per al Desplegament del Mapa Sanitari a la ciutat de Barcelona. Generalitat de
Catalunya. Ajuntament de Barcelona. 1983.

riables que representessin aquests factors, la mitjana d'edat dels homes i la mitjana
d'edat de les clones, per area.

L'ajust del model va millorar I'index de regressio multiple (0,913), si be el signe
de la relacio amb les dues noves variables es el contrari de I'esperat. Es a dir, a mes
frequentacio correspon una mitjana d'edat mes Jove.

Davant d'aquest fet, deduirem que les variables introduides no reflectien be I'e-
fecte de I'edat i del sexe i varen ser substituides per la proporcio de dones en eclat
fertil, de 15 a 44 anys i la proporcio d'habitants de mes de 64 anys (envelliment de la
poblacio).

Finalment, I'analisi es va realitzar a partir de les Jades seguents referides a
cada area sanitaria:

- Frequentacio hospitalaria (ingressos corresponents als habitants de I'area, ja
siguin atesos dins I'Area o fora d'aquesta, per 1.000 habitants).

- Llits d'aguts per 1.000 habitants.
- Proporcio de dones de 15 a 44 anys sobre el total de clones.
- Proporcio de poblacio de mes de 64 anys sobre el total de poblacio.
Els resultats obtinguts foren els seguents:
Relacio frequentacio hospitalaria amb:
- Llits d'aguts/1.000 habitants = 0,753.
- Proporcio Bones de 15-44 anys = 0,573.
- Proporcio de poblacio de mes de 64 anys = 0,514.
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Per tant es pot afirmar que existeix una relacio estadisticament significativa no-
mes entre la frequentacio hospitalaria i l'oferta de Hits, en el sentit que en augmentar
aquesta, tambe incrementa la demanda hospitalaria assistida.

Utilitzant un model de regressio multiple obtenim la equacio seguent:

X = 275.394 + 477.913 V, + 2.636 V2 + 1.095.259 V3

on V, es la fraccio de poblacio de mes de 65 anys, V2 index de hits per 1.000 habi-
tants i V3 la proporcio de dones de 15 a 44 anys. En aquest cas obtenim I'index de
regressio multiple de 0,979 molt superior a l'obtingut de relacionar nomes la frequen-
tacio i l'oferta. Es a dir, que si be la variable proporcio de dones de 15-44 anys, i la
variable proporcio de poblacio de mes de 64 anys no donen una relacio estadistica-
ment significativa al relacionar-les amb la frequentacio hospitalaria, es constata que
al introduir aquestes variables en un model de regressio multiple intervenen millorant
molt I'index de regressio.




