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Característiques de la població laboral (IDESCAT)
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Quines demandes detectem?... Realment han canviat?
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Dades de l’SGAM
El factor gènere influeix en negativament en cas de les dones en la malaltia Mental i problemes osteomusculars
i en el cas dels homes, en el traumes.

 Principals causes IT per contingència comuna (Població general)

Per diagnòstics
més freqüents

Per durada mitjana IT Per dies de baixa

2007 Sistema respiratori
Osteoms
M. infeccioses

Osteoms
M.Mentals
Traumes

Osteoms
M. Mentals
Traumes

2017 Osteoms
Sistema respiratori
M. infeccioses

Tumors
Sistema circulatori
M. Mental

Osteoms
M. Mentals
Traumes
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Dades del mitramiss

 Principals causes IT per contigència professional (âmbit salut)

Per diagnòstics
més freqüents

Per dies de baixa

2007 Osteoms
Xoc contra
objectes
Caigudes

Acc in itinere
Osteoms
Caigudes

2017 Osteoms
Sistema respiratori
M. infeccioses

Acc in itinere
Osteoms
Caigudes

Quines demandes detectem?... Realment han canviat?
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 Principals motius de visita al SPRL, a part de les activitats preventives 
programades

Per diagnòstics més freqüents

2007 Oseomuscular
Accident de treball

Processos psicosocial

2017 Osteomuscular
Processos psicosocial

Accident de Treball 

Quines demandes detectem?... Realment han canviat?
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Quins són els estils de vida?

 EXERCICI FÍSIC

– ESCA: Estudis Universitaris>Estudis secundaris.

– ESCA: homes>dones

 TABAC

– Prevalença: Metges<Infermeria<TCAIs< Administratius<  Serveis

– Segons quina enquesta dones <homes

– ESCA: Estudis Universitaris<Estudis secundaris

 ALCOHOL

– ESCA:Estudis Universitaris<Estudis secundaris

– Augmentan en dones
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A nivel psicosocial que trobem en les avaluacions dels
centres sociosanitaris?

 Escassa especialització, a cops poc professionalitzat, molt divers i heterogeni: dóna problemes de qualitat

 Escassos recursos

 Escàs finançament i diferents convenis

 Problemes propis de gènere

 Segons quina àrea poc prestigi, altres més reconeixement social

 Sector difícil psicològicament:

 Deteriorament usuaris

 Mort

 Impotència

 Contacte dual, pacient i família

 Contacte perllongat
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Altres dades

 El 22% dels treballadors de més de 50 anys pensen que no podrien fer el seu 
treball actual a l'edat de 60 anys (Eurobaròmetre)

 El 26% dels treballadors pensen que el treball afecta negativament la seva 
salut

 El 32% dels centres de treball no tenen un procediment per donar suport al 
retorn al treball
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PERÒ AL MATEIX TEMPS…

és un sector amb molt futur
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Què és pot fer per respondre i adaptar-se 
a  les demandes dels professionals i prevenir i promocionar 

el seu estat de salut ?
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Accions
 Des del sistema:

 Més recursos i més finançament

 Més formació, més especialització

 Més reconeixement econòmic

 Preveure i evitar el tensionament del sistema sociosanitari

 Des de les organitzacions:

 Més mecanització i automatització, per disminuir càrregues de treball

 Millorar dels estils de vida dels professionals

 Augmentar les avaluacions psicosocials i la millora subsegüent

 Recolzament psicosocial tan des de dins de les organitzacions, com amb els altres recursos existents:

 Fundació Galatea arriba a una part important (Fisioterapeutes, Infermeres, Metges,  Treballadors socials, Farmacèutics,) 
però no a tots

 Malgrat la millora de la Xarxa de Salut Mental cal pensar amb altres eïnes pel recolzament psicològic (Recurs específic 
dins de les organitzacions)

 Des del professionals

 Seguir les recomanacions de millora estils de vida (Exercici, hàbits tòxics i fisiològics, alimentació, descans,..)
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Moltes gràcies!!!


