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De què depén la salut?
Els determinants socials de la salut

Solitud entre les persones grans
“Molta gent gran està ubicada en espais de difícil accés, malgrat les millores... A la zona alta del barri hi ha una edificació que es va fer d’auto-construcció
i que té unes entrades amb unes escales brutals...en aquesta part del barri hi ha moltes dificultats per sortir de casa... aquestes condicions dificulten la
seva vida diària, sortir a comprar, relacionar-se amb els veïns’

El Carmel

“Hi ha avis que no poden sortir al carrer”

Trinitat Vella

Molta gent gran viu aïllada, amb limitacions físiques, solitud i trastorns mentals associats a l’aïllament, la gent gran és un col·lectiu vulnerable. D’altra
banda, si bé hi ha casos en què conviuen amb els seus fills adults, aquesta situació pot dificultar la situació econòmica d’aquests ja que en molts casos
són els que suporten l’economia familiar les seves pensions ja de per si baixes

Can Peguera
Destaquen l’aïllament de les persones grans com a necessitat de salut del barri, sobretot entre les dones, ja que d’aquest aïllament derivarien problemes
de salut mental o d’alimentació

Verdun

Problemes prioritzats al Poble-sec

Salut en totes les polítiques
• Consideració sistemàtica de les implicacions en la
salut i en l'equitat en salut de les polítiques
públiques de tots els sectors, buscant sinèrgies i
evitant els impactes perjudicials per a la salut per a
millorar la salut de la població i l'equitat en salut a
través de l'avaluació de les conseqüències de les
polítiques sobre els determinants de la salut i el
benestar i sobre la salut

Desigualtats socials en la salut
A tot el món, les persones socialment desfavorides tenen pitjor estat de salut

La major part dels problemes de salut es poden atribuir a les condicions
socioeconòmiques de les persones.

No obstant això, en les polítiques de salut han predominat les solucions centrades en el
tractament de les malalties, sense incorporar adequadament intervencions sobre les
"causes de les causes", tals com, per exemple, les accions sobre l'entorn social

Metàfora d’Irving Zola
• Des del sistema sanitari estem ocupats
treballant amb les persones que
s'ofeguen en el riu, però no tenim temps
per a anar riu amunt i analitzar i veure
què ocorre allí i per què s'ofega la gent”.
• Es tracta d'anar a l'origen del problema i
de “no caure en l'engany que els
problemes se solucionen prenent-se
una pastilla”
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Desigualtats en la salut

Determinants estructurals de les desigualtats en la salut

Serveis sanitaris

Font: Modificat a partir del model de desigualtats socials en la salut de la Comisión española de
desigualdades en la salud
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10 consells convencionals per a una bona
salut (Donaldson, 1999)
1

2

3

No fumi. Si
pot, deixi-ho.
Si no pot,
redueixi el
tabac.

Segueixi una
dieta
equilibrada
amb moltes
fruites i
verdures.

Faci activitat
física.

4

Controli
l'estrès, per
exemple,
parlant les
coses i
agafant
temps per a
relaxar-se.

5

6

Si beu
alcohol, faciho amb
moderació.

Protegeixi's
del sol i
protegeixi els
infants dels
cremades
solars.

7

Practiqui el
sexe segur.

8

Participi en
els cribatges
de càncer.

9

Per a estar
segur en les
carreteres,
segueixi el
codi de
circulació.

10

Aprengui
primers
auxilis: les
vies aèries, la
respiració, la
circulació.

10 consells alternatius per a tenir una bona salut
(adaptat de Dave Gordon, 1999)

1

2

3

No sigui
pobre. Si pot,
deixi de serho. Si no pot,
tracti de no
ser pobre per
molt de
temps.

No tingui
pares pobres.

No treballi en
un treball
manual amb
estrès i
malament
pagat.

4

No visqui en
habitatges
humits i
d'escassa
qualitat.

5

6

7

8

9

10

Sigui capaç
de
permetre's el
luxe d'anar
de vacances i
prendre el
sol.

Practiqui com
no perdre el
treball i no es
quedi en
l'atur

Tingui
persones que
li estimen

Accedeixi a
tots els
beneficis que
li
corresponen
si està a
l'atur, jubilat,
malalt o amb
una
discapacitat.

No visqui al
costat d'una
carretera
principal
ocupat o
prop d'una
fábrica
contaminant.

Informi's com
omplir els
formularis
complexos
d'ajuda a
l'habitatge
abans de
convertir-se
en persona
sense llar i en
la misèria.

Algunes actuacions per reduir les
desigualtats en la salut
Consolidar el compromís polític per a reduir les desigualtats en la salut

Adoptar polítiques fiscals i de despesa social que redueixin les desigualtats de renda

Fomentar la participació de la societat civil

Oferir condicions d'ocupació i de treball adequades

Infància

Proveir una educació de qualitat des de primària fins a la secundària,
reforçant el sistema d'educació pública
Ampliar la cobertura d'escoles infantils per a nens i nenes de 0 a 3 anys”.

Universalisme
proporcional

Desigualtats de
gènere en la salut

Per què una perspectiva de gènere en la
salut?

01

02

03

04

Diferents patrons de
salut i malaltia

Diferents conductes
relacionades amb la
salut

Diferents
comportaments en
l'ús dels serveis
sanitaris

Diferents respostes
dels serveis sanitaris

• Prevalença
• Simptomatologia
• Resposta al tractament
• Pronòstic

Símptomes
“atípics” en l’
infart agut
de miocardi

Per què les desigualtats de gènere en la salut
Socialització de gènere: normes i rols
de gènere

Conductes relacionades amb la salut
Relacions de gènere
Identitat de gènere
Orientació sexual

Desigualtats en l'accés i control sobre els recursos

Desigualtats en el poder

Divisió sexual del treball

Un exemple:
història natural
del consum de
drogues

•

El consum d'alcohol i de drogues il·legals és superior en ***.

•

L@s ****** comencen el consum d'alcohol més tard que ***

•

*** estan fortament influenciad@s per les seves parelles

•

L@s **** amb un consum abusiu de l'alcohol beuen sol@s amb més freqüència,
menys taboles, quantitats menors.

•

L'estigma associat a l'addicció és superior en ***

•

En *** major freqüència de proporcionar sexe a canvi de crack; en **** patró invers.

•

Cerca de tractament
•

***** motivad@s per problemes familiars

•

***** motivad@s per problemes en el treball

•

***** consulten amb més freqüència centres d'atenció primària i de salut mental que
centres especialitzats

•

***** els motius de consulta són altres problemes com les relacions de parelles,
trastorns físics o emocionals

•

La dependència de l'alcohol es desenvolupa més ràpidament en ****

•

Els dèficits cognitius, la miocardiopatía alcohòlica i els trastorns hepàtics apareixen
abans en ****

•

L'atròfia cerebral és més accelerada en ****

Els hàbits
relacionats
amb la salut

• Les normes de gènere proporcionen
l'explicació social dels patrons de
comportaments relacionats amb la
salut lligats al sexe. No obstant això,
aquest origen social rarament rep
l'atenció que mereix, com si els hàbits
relacionats amb la salut fossin naturals
i no apresos.

La pressió per una imatge impossible
Pressió per estar prima entre les dones
Conductes insaludables com una dieta insuficient,
desordres alimentaris o la utilització de la cirurgia estètica.

Pressió al llarg de tot el cicle vital.

La pressió comença tan aviat com els 8 anys.

Pressió social per una imatge ideal entre els homes
Més recent, estudis a partir dels anys 2000.

Mantenir-se prims però musculats que porta a trastorns
en les conductes com fer un excés d'activitat física o
consumir anabolizants.

Disminueix amb l’ edat

En els dos sexes, la pressió social per un ideal de bellesa irreal s'associa a baixa autoestima,
insatisfacció amb el propi cos i depressió.

La Vanguardia, 4 de febrer de 2016

La Vanguardia, 17 de febrer de 2018

Desigualtats de gènere en l’accés i el control
sobre els recursos
Recursos econòmics: treball, diners, mitjans per realitzar les tasques domèstiques, tecnologia i desenvolupament
científic.
Recursos polítics: posicions de lideratge polític o recursos que ajudin a reivindicar drets, com els recursos legals.
Recursos socials: recursos comunitaris, xarxes socials, membres d'organitzacions socials.
Informació

Temps
Més poder

Octubre de
2012

Poder i presa de
decisions
Desigualtats en l’esforç dignòstic i terapèutic i
medicalització de la vida de les dones

La divisió sexual del treball

Homes paper
protagonista en el
treball remunerat
i sustentadors
econòmics
principals de la llar

Dones paper
protagonista en el
treball domèstic i
familiar

Estereotips de gènere
• Gallardón "recupera el espíritu de
la Sección Femenina" con los
talleres del 8 de marzo
• IU denuncia que el Ayuntamiento ha
organizado para el Día de la Mujer
un taller de costura y un concurso
de postres sólo para ellas. El día 9 de
marzo comienza un taller de costura
bajo el título 'Las mujeres no
pierden el hilo. Aprende a diseñar y
confeccionar tu ropa’ (23 de febrero
de 2010).

Per millorar la salut, totes
les decisions polítiques
haurien de posar el focus
en la salut i el bienestar
de les persones
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