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El mal d’esquena i la depressió, entre els
trastorns crGnics que més afecten la població
Deu de les nou patologies més comunes s’atenen des dels ambulatoris i els metges reclamen més temps per consulta

H. CAPERA / L. BRUFAU / hn~looa
¯ Les darreres dades de l’enquesta de sa-
lut mostren que el mal d’esquena (lumbar
i cervical), I’artrosi, la pressi6 alta, les va-
rices i la depressió encapqalen la Ilista

Les malalties que afecten
I’aparell locomotor (els
mals d’esquena lumbar i
cervical, i I’artrosi), els
problemes de circulació
(la pressió alta i les vari-
ces) i la depressió són, per
aquests ordre, els trastorus
crbnics que més afecten la
salut dels catalans (vegeu
gñ~fic). El Departament de
Salut no té comptades les
malalties que ocasionen
més visites als ambulatoris
perqutx el sistema informa-
tic encara no ho permet, ai-
xí que és a través de I’en-
questa de salut que es pot
determinar quines són les
patologies que més afec-
ten els catalans. Ara bé, tal
com explica Ricard Tres-
serres, subdirector general
de Planificació Sanitaria,
<,aquests resaltats es basen
en la percepció dels entre-
vistats,, i cal tenir en
compte que ,<no inclouen
les malalties agudes, que
també tenen una gran inci-
dencia als ambulatoris>,,
puntualitza Josep Maria
Espinasa, vocal de comu-
nicació de la Societat Ca-
talana de Medicina Fami-
liar i Comunit~ria (Caro-
tic). La primera cnquesta
va presentar-se I’any 1994
i des de Ilavors fins ara el
percentatge de persones
afectades per una malaltia
crbnica ha augmentat con-
siderablement. D’una ban-
da. perqu¿ la població és
cada vegada més gran i, de
l’altra, perqu¿: el sedenta-
risme i el sobrep¿s han
guanyat terreny. El 1994
un 10% de la població as-
segurava que tenía el co-
lesterol elevat i ara bo fa
un 14,9%. El mateix suc-
ceeix amb la depressió (de
I’11% s’ha passat al
17,5%) i amb la pressió al-
ta, que s’ha enfilar del
16.4% al 19,7. Els mals
d’esquena també són més
freqüents ara que fa uns
anys, perb els resultats no-
més es poden comparar
amb els de I’enquesta del
2002, moment a partir del
qual es va decidir incorpo-
rar aquesta casella.

Abordatge a prlndtda
Lcs deu patologies més
comunes es diagnostiquen

dels trastorns crbnics que més pateixen
els catalans. El nombre de persones afec-
tades per alguna d’aquestes patologies ha
angmentat els últims anys (degut a l’anve-
lliment de la població) i les dones són les

que tenen pitjor pereepció del seu estar de
salut. La majoria d’aquests trastorns es
diagnosfiquen i es tracten des de I’atenció
prim~a i aix6 ha obligat els metges de
eatNalera a formar-se i elaborar protocols
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Una metgessa pana consuHa a una paclent al CAP Drassanes. / GAePJ~ MASS~

Les dones tenen més mala salut
¯ L’enquesta de salut revela que les
dones tenen una percepció més dolenta
de la ,seva salut que no pas els homes, i
alx6 es deu sobretot al fet que elles te-
nen una esperanqa de vida més alta que
ells. En els trastorus derivats de proble-
mes de circulació, les diferencies són
més notables: les dones tenen varices
en un 29,7% dels casos (ells només en
un 8,5%) i el restrenyiment crdnic 6s

tres vegades més alt entre les dones.
Segons explica Lurdes Alonso, cap del
grup de la Catado, que elabora els fulls
de consells per als peeients, les varices
apareixen per raons hormonals i empit-
joren amb el so~ i els embamssos.
De tota manera, les malalties circulat6-
ries (com la hipertensió) afecten sobre-
tot a les persones gtans, especialment
si fumen i tenen una vida sedent/tria.

i es tracten des de I’atenció
primaria, a excepció de les
cataractes. Tal com asse-
gura Espinasa, «són una
minoria els pacients que
han de ser derivats a Fes-
pecialista o s’han de sot-
metro a alguna prova diag-
n6stica» i alx6, a la p~cti-
ca, ha obligat els metges
de calx;alera a ~preparar-
se>, millor per a l’abocdat-
ge integral d’aquests tras-
torus. S’han elaborat ,<pro-
tocols i guies d’actuaci6 i
de prb.ctica clínica,,, se-

gons explica Xavier Mas,
coordinador del Grup de
Reumatologia de la Cam-
tic. Mas explica que «un
80% de les persones tenen
dolor lumbar en algun mo-
ment de la seva vida,, i
aquest sfmptoma és el mo-
tiu ,<més freqtlent de con-
sulta al metge de prima-
ña,, pel que fa a I’aparell
locomotor. El metge de fa-
milia és l’encarregat de fer
el diagnbstic deis paciants
a partir de la histbria clíni-
ca, l’exploració i les pro-

ves complement~des, pe-
r6 es dóna el cas que el
temps de visita, sigui qui-
na sigui la patologia,
«semprc ¿s insuficiente,
assegura Espinasa.

Aquesta manca de
temps ¿s un dels factors
que provoca que entre un
30 i un 50% de les depres-
sions no es detectin a les
consultes dels ambulato-
lis. Segons explica Maña
Ledn-Sanmm~L metge de
familia i membre del grup
de tmhall de salut mental

d’actuació. Reiteren, perb, que no dispo-
sen de prou temps per atendre adequada-
ment els seus pacients i es calcula que des
dels ambulatoris gairebé la meitat de les
depressions no s’arriben a detectar.
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Camfic, ~per sort una gran
part de les depressions són
Ileus i es resolen esponla-
niament,. Les dones asse-
guren que estan depressi-
ves en un 23% dels casos,
un percentatge que dobla
el dels bornes. Segons
León-Sanrom~,, entre els
motius que expliquen
aquesta dife~ncia hi ha
«el del rol femeni dins la
societat,,: la dona, a més
de treballar, s’ocupa de la
Ilar i els fills.

L’augment dels casos

de trastoms cronics no ha
estat directament propor-
cional a I’increment dels
recursos sanitaris. Segons
Tresserres, alx6 ¿s alxí
perqu¿ I’abordatge es fa
des de primlu-ia i els canvis
s’han tradu’ft, simplement,
en ~<una millora dels siste-
mes de diagnbstic i deis
tractaments~,. Assegura
per,h, que en els casos de
sospita d’un cas greu el
metge de capqalera deriva
el seu pacient cap a I’espe-
cialista.
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