Indicadors bàsics de Salut

15.000

descàrregues en total de la última versió dels
indicadors bàsics en salut
Coneixement del territori per una planificació eficaç
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Àmbits temàtics

Demogràfic
Socioeconòmic
Morbiditat
Mortalitat
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Estils de vida
Pràctiques preventives
Ús de serveis
Entorn físic
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Fonts d’informació

Registre central de persones assegurades del CatSalut
Registre estadística de població de Catalunya de l’Idescat
eCAP del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària de l’ICS
Conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària i dels centres ambulatoris de
salut mental del CatSalut
Enquesta de salut de Catalunya del Departament de Salut
Registre de mortalitat de Catalunya del Departament de Salut
Qüestionari anual a les entitats proveïdores de serveis d’atenció primària del
CatSalut
Sistema Integrat de la Recepta electrònica (SIRE)
Mapes de punts en temps real del Departament de Territori i Sostenibilitat
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DEMOGRÀFICS

SOCIOECONÒMICS

Indicadors de salut
MORBIDITAT

Població assegurada segons grups
d'edat (n)

Població exempta de copagament de Població de 15 anys i més atesa a
farmàcia
atenció primària segons diagnòstics
seleccionats
Índex de sobreenvelliment
Índex socioeconòmic territorial
Població de 0-14 anys atesa a
atenció primària segons diagnòstics
seleccionats
Població amb nacionalitat d'un país Població amb nivell d'instrucció
Població de 18 anys i més atesa a
en vies de desenvolupament (% brut) insuficient (% brut)
centres ambulatoris de salut mental
(CSM) segons diagnòstics
seleccionats
Població 75 anys i més
Població menor de 18 anys atesa a
centres ambulatoris de salut mental
(CSM) segons diagnòstics
seleccionats
Gent gran (75 anys i més) que viu
Població de 18-74 anys amb
sola (% brut)
alteracions del pes

MORTALITAT
Nombre de defuncions 2014-2018

Població assignada a l'equip
d'atenció primàcia (EAP) de 15 anys i
més (n)
Taxa bruta de mortalitat per 1.000
Consum de tabac de la població
habitants 2014-2018
assignada a l'equip d'atenció
primària (EAP) de 15 anys i més
Taxa de mortalitat estandarditzada i Consum de risc d'alcohol de la
intervals de confiança del 95% 2014- població de 15 anys i més 2015-2018
2018
(% brut) (AGA)

PRÀCTIQUES
PREVENTIVES

ÚS DE SERVEIS

Cobertura vacunal de la població
infantil de 0-14 anys 2018 (%) (ABS)

Població assignada i atesa a l'equip
d'atenció primària

Cobertura vacunal de la població
Nombre i mitjana de visites de la
infantil menor de 12 mesos 2018 (%) població assignada i atesa a l'equip
(ABS)
d'atenció primària
Població assignada a EAP de 75 anys
o més atesa al ATDOM

Taxa específica de mortalitat per
grans grups de causes per 100.000
habitants 2014-2018

Activitat física saludable de la
població de 15-69 anys 2015-2018
(AGA)

Població de 18 anys i més atesa a
centres de salut mental ambulatoris

Nombre de defuncions per suïcidi
2014-2018

Adherència a la dieta mediterrània
en població de 15 anys i més 20152018 (AGA)

Població menor de 18 anys atesa a
centres de salut mental ambulatoris

Població de 6-12 anys amb
Esperança de vida en néixer (anys)
alteracions del pes
2014-2018
Població amb autopercepció positiva
de la salut 2015-2018 (AGA)
Població amb autopercepció
negativa de la salut 2015-2018 (AGA)
Població de 15 anys i més amb
dependència 2015-2018 (AGA)
Població de 15 anys i més amb
diversitat funcional 2015-2018 (AGA)

ESTILS DE VIDA

Població consumidora de fàrmacs
Població consumidora de
psicofàrmacs
Taxa per 100.000 hab. de població
polimedicada amb 10 principis actius
o més

Indicadors bàsics de Salut: Actualització i novetats
Actualització amb dades del 2018

👶👶

NOU INDICADOR!
Covertura vacunal de la població menor de 12 mesos
Desagregació per sexe en tots els indicadors
Índex de sobreenvelliment
Estandardització
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ABS PONTS

ABS ALCARRÀS

BRUT

64%

76%

67%

74%

ESTAND.

Consum fàrmacs %

66%

75%

65%

70%

(65-67)

(74-76)

(63-67)

(66-73)
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Consum fàrmacs %
ABS ALCARRÀS

ABS PONTS

78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58

ESTAND.

home

66%

(65-67)

dona

75%

(74-76)

76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
home

65%

(63-67)

dona

70%

(66-73)
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VALOR BRUT

És el valor REAL en el territori.

VALOR ESTANDARDITZAT PER EDAT

És el valor que ens permet COMPARAR entre
territoris i entre sexes, tenint en compte els intèrvals de
confiança.

Indicadors bàsics de Salut: Productes
TAULA DINÀMICA

EXCEL PESTANYES

