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L’Àrea Bàsica de Salut de Castellar del Vallès ha atès aquest 2016
més de 20.500 persones

Dimarts 20 de desembre de 2016

Els centres de Castellar i Sant Llorenç Savall han atès 4 de cada 5 persones
assignades a aquesta àrea

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Castellar del Vallès ha atès al llarg d’aquest 2016
un total de 20.524 persones de les 25.424 persones assignades. D’aquesta manera, 4
de cada 5 persones ha visitat al llarg d’aquest any algun dels centres que depenen
d’aquesta àrea: el Centre d’Atenció Primària de la vila o el consultori local de Sant
Llorenç Savall.

Així ho va explicar la directora de l’ABS Castellar, Isabel Martínez, en el marc del
Consell municipal Sociosanitari, que va tenir lloc el passat dimecres, 14 de
desembre. Segons les dades presentades, l’Equip d’Atenció Primària (EAP) a atès
un 78,5% de la població adulta assignada i un 91,5% de la població infantil
assignada.

L’EAP va dur a terme l’any 2015 un total de 176.162 visites, una xifra
proporcionalment molt similar a la registrada durant els primers deu mesos d’aquest
2016 (de gener a octubre s’han registrat 142.599 visites). Prop d’un 32% de les
atencions es duen a terme a persones de la franja d’edat superior als 65 anys.
Segueixen a continuació les franges de 45 a 64 anys, amb gairebé un 26% de les
atencions, i la de 15 a 44 anys, amb un 22% de les atencions. El 20% restant
correspon a la població d’entre 0 i 14 anys.

Pel que fa a les ràtios de població atesa, aquest 2016 s’han atès 1.270 pacients per
cada metge de família (d’una població assignada total de 1.618 pacients per
professional) i 1.003 infants per cada pediatra (d’un total de 1.096 infants assignats
a cada professional).

A tot això cal sumar que l’ABS atén anualment un volum molt alt d’atencions
telefòniques. Així, l’any 2015 es van registrar un total de 20.739 trucades 
telefòniques, de les quals, tres quartes parts (76%) corresponen a atencions de
l’àmbit de la medicina de família, un 18% a infermeria i un 5% a pediatria.

Es preveu que les xifres d’aquest any encara seran superiors, ja que de gener a
octubre s’havien registrat més de 18.000 atencions telefòniques.

Pel que fa als principals problemes de salut tractats als centres, els de més
prevalença són les alteracions del metabolisme lipídic (que s’associen al risc de
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patir malalties cardiovasculars), la hipertensió arterial no complicada i l’obesitat. Ja
en menor mesura, segueixen els trastorns d’ansietat, angoixa i estat ansiós i la
depressió.

Segons els indicadors presentats, el percentatge de resolució de casos està
majoritàriament per sobre de les metes de resolució que fixen els Estàndards de
Qualitat Assistencial (EQA).

L’equip de l’ABS Castellar està conformat per un total de 51 persones: 1 directora,
13 professionals adscrits a l’àmbit de la medicina de família, 4 a pediatria, 16 a
infermeria, 10 a gestió i serveis (GIS) i 7 a altres àmbits (incloent la llevadora).

Aquest equip està al servei d’una població assignada total de 25.424 persones, dels
quals 21.041 són adults i 4.383 infants. Val a dir que el 9,60% de la població
assignada és major de 75 anys i el 9,26% és menor de 2 anys.

De la població assignada a l’ABS Castellar, un 77% correspon a usuaris actius, un
20% a usuaris pensionistes i un 3% a altres tipus de situacions. La piràmide d’edats
del total de 25.424 persones assignades correspon a una població en procés
d’envelliment. Val a dir que tan sols un 3,83% correspon a població immigrada de
nacionalitat estrangera.
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