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Factors de Risc CV? 



 

Factors de risc més comuns 

Tot i la reducció continuada de les taxes, les 
malalties cardiovasculars són encara la primera 

causa de mort en les dones i la segona en els 
homes, per darrere dels tumors, i acumulen prop del 

30% de les defuncions a Catalunya 



 

Factors de risc més comuns 

• 38% població – alguna malaltia o problema de salut  
crònic o de llarga durada 

• > 45 anys: HTA, Colesterol, DMII 
• Població atesa AP (4,7M): 26,9% HTA, 19,5% Col, 

10,3% DM. Distribució varia en funció de l’edat i sexe 



 

Prevalença atesa a l’AP 

Comportament diferent en funció de: 
• Edat, sexe, morbiditat, utilització de serveis, estil de 

pràctica clínica ( codificació diagnòstics, criteri 
notificació dades…) 
 



 

Diagnòstic HTA, DM, DLP 



Indicadors? 



 

Indicadors DM i/o HTA 



 

Indicadors DM i/o HTA 



 

Indicadors DM i/o HTA 



EAPs amb millors resultats en RCV? 



 

Millors resultats DM i/o HTA 

Control gucèmic acceptable (%) 

EAP Vendrell 97,2 

EAP Baix Penedès Interior 94,3 

EAP Barcelona 7B - Sardenya 93,9 

EAP Vila-seca 91,0 

EAP Calafell 87,6 

Control TA acceptable (%) 

EAP BCN 5D - Vallvidrera-Les Plane 98,4 

EAP La Bisbal 94,2 

EAP Montgat 90,4 

EAP Barcelona 8J - Cotxeres 90,3 

EAP Sant Just Desvern 89,8 

Colesterol 
Els indicadors per EAP que es recullen a les taules, tot i que son rellevants des del 
punt de vista del risc cardiovascular,  tampoc no permeten indicar quins EAPs estan 
obtenint millors resultats, ja que es tracta de: 
• Pacients assignats atesos amb colesterol elevat(%)  
• Consumidors d'hipocolesteremiants (%) 



 

Què fan de diferent? 

Sessions clíniques i d’indicadors 

Seguiments trimestrals dels indicadors en 

salut 

Referents ecap / EQA 

 tutoritzacions 



Què podem fer? Casos pràctics 



 

Casos pràctics - 1 

Davant d’aquests resultats, quines 
intervencions podriem realitzar? 
En quin ordre les realitzaries? 



 

Casos pràctics - 2 

 
Davant d’aquests resultats, què destacaries? 

Què caldria millorar? 
 



 

Casos pràctics - 3 

 
Quines intervencions realitzaries? Xq? 



Algunas imágenes de esta presentación han sido obtenidas de diferentes recursos online. Dada la gran 
diversidad de sitios que hay, es difícil saber la autoría de las mismas. No obstante, si los autores desean su 
reconocimiento o eliminación, sólo deben decirlo y lo haré.   
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Moltes Gràcies! 
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