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Castellar elabora un nou estudi de salut de la població

Dimecres 14 de desembre de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès i l'Àrea Bàsica de Salut han presentat avui el
nou Estudi sobre l'estat de salut a Castellar del Vallès. El document, que ha permès
actualitzar les dades d'un estudi molt similar elaborat ara fa 10 anys, té per objectiu
ser el punt de partida d'un nou Programa municipal de salut que s'haurà de
desenvolupar amb la implicació de diversos agents sanitaris i socials del municipi.
L'Estudi és fruit d'un treball realitzat entre juliol de 2004 i desembre de 2005 i es
divideix clarament en dos apartats. D'una banda, es fa una radiografia sobre l'estat
de salut de la comunitat a partir de l'anàlisi de les causes de mortalitat, malaltia i
altres indicadors sanitaris. De l'altra, es donen a conèixer els resultats d'una enquesta
qualitativa realitzada a ciutadans, agents socials i professionals de la salut, que
mostren la seva percepció sobre els principals problemes sociosanitaris que prevalen
a Castellar. Mortalitat Segons dades referides a l'any 2002 i que coincideixen amb
les dades de mortalitat de la població de Catalunya, les malalties cardiovasculars i
els tumors són les principals causes de mortalitat de la població de Castellar del
Vallès. Els tumors són la primera causa entre els homes mentre que les malalties
cardiovasculars ho són entre les dones. Les malalties respiratòries es troben en
tercer lloc en els dos sexes, mentre que la quarta causa de defunció en les dones són
les malalties mentals –principalment demències– i en els homes, els factors externs
on s'inclouen especialment els accidents de trànsit. Durant el període estudiat, el
tumor més freqüent en l'home és el càncer de pulmó i, en les dones, el càncer de
mama. Pel que fa a les defuncions derivades de l'aparell circulatori, la més freqüent
en el sexe masculí és la cardiopatía isquèmica, mentre que en el sexe femení ho és la
malaltia cerebrovascular. Morbiditat i altres indicadors De l'anàlisi de les causes
d'hospitalització dels habitants de Castellar del Vallès, segons dades de 1999, se'n
deriva que els diagnòstics més freqüents són les cataractes, la malaltia pulmonar
crònica i la bronquiectàssia, i l'hèrnia abdominal. Entre les dones, també són
remarcables els processos relacionats amb l'embaràs i el part i les malalties de venes
varicoses. També són significatius els registres extrets del Centre d'Atenció Primària
durant l'any 2004. Entre els factors de risc detectats destaquen el tabaquisme, la
hipertensió arterial, la diabetis o les malalties pulmonars i l'asma. D'altra banda, i
segons el mateix CAP, els trastorns relacionats amb problemes depressiu/ansiosos,
en els seus diferents graus i intensitats, provoquen al voltant del 65% de dies perduts
per baixa laboral. Altres indicadors que s'han tingut en compte són, per exemple, el
pes dels nadons. En aquest sentit, un 93,2% dels infants nascuts el 2004 van pesar
més de 2,5 quilograms en néixer. D'altra banda, les cobertures vacunals de la nostra
vila reflecteixen que un 85% dels infants de 2 anys estan vacunats correctament, un
64% ho estan als 6 anys, i un 76%, als 14 anys. Pel que fa a la salut bucodental, un
57% dels escolars estan lliure de càries. Finalment, pràcticament la meitat de la
població major de 60 anys i dels infants de risc es vacunen anualment contra la grip.
Informació qualitativa La darrera part de l'Estudi inclou els resultats d'una
enquesta realitzada, seguint el mètode Delphi, i que compta amb les impressions de
90 ciutadans (53 agents socials i 37 professionals de la salut). La necessitat
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d'ampliació de recursos i les deficiències del sistema sanitari, la salut mental en la
població adolescent i adulta, les necessitats de la gent gran i la manca de transport
sanitari són els principals problemes de salut més enumerats pels enquestats. El
qüestionari també reflecteix l'opinió sobre quins són els problemes socials més
significatius segons la percepció dels enquestats. En aquest sentit cal destacar
l'opinió dels agents socials que són persones que viuen a Castellar. Per aquest
col·lectiu els problemes que més preocupen són els relacionats amb la violència de
grups d'ideologia radical, la manca d'oferta d'oci i lleure juvenil a la vila, la manca
de civisme i les necessitats relacionades amb la gent gran. Aquest és el segon estudi
d'aquestes característiques que s'ha fet fins ara a Castellar. El primer, elaborat l'any
1996 també per tècnics municipals i professionals de l'Àrea Bàsica de Salut, va
esdevenir un punt de referència important per al coneixement de l'estat de salut de la
població en aquells moments. A més, va ser un element bàsic per a l'elaboració de
projectes integrats dins els programes municipals de salut i sociosanitaris
desenvolupats posteriorment.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

