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La importancia que dintre del treball clí- 
nic té el fet de coneixer les característiques 
de la Població que demana consulta a un 
Servei de Psicologia i Psiquiatria d'un Hospi- 
tal General és molt gran entre altres raons 
per tal de poder planificar la plantilla de 
personal que és necessiria, planificar 1'Assis- 
tencia tant a nivell primari com a nivell se- 
cundari, etc.. . L'interes de coneixer aquests 
aspectes coincidí amb el de realitzar una in- 
vestigació que pogués constituir el tema de 
la meva Tesi de Llicenciatura. Així doncs 
centrirem el nostre esforc en estudiar cadas- 
cuna de les 1161 histories que suposen el 
86% de les Consultes d'individus menors de 
18 anys, que havien estat vistos al Servei de 
Psicologia i Psiquiatria de 1'Hospital Civil de 
Basurto (Bilbao), al llarg dels anys 1978-79- 
80 i 81. 

La hipbtesi general que centrava el nostre 
interés, ultra coneixer les característiques de 
la població, era la de determinar si els Mo- 
tius de Consulta (és a dir aquella causa que 
motiva la demanda d'ajuda) tenien alguna 
relació de dependencia o no amb altres fac- 

tors com poden ser I'edat, el sexe, la proce- 
dencia o el sector psiquiitric de residencia. 
Paral.lelament al proces de maduració de la 
idea, hem realitzat un treball de recerca bi- 
bliogrifica, a partir de dos camins: la biblio- 
grafía que apareixia a la Tesi Doctoral de 
J.I. Andonegui (1979), i la que els sistemes o 
bancs de dades Psycinfo i Pascal ens propor- 
cionaren. 

A partir d'ací, després de recollir les dades 
corresponents a cadascuna de les variables 
que volíem estudiar (Sexe, Edat, Nivel1 de 
Desenvolupament, Procedencia, Sector Psi- 
quiitric i Motius de Consulta), hem estudiat 
no solament el comportament de cada varia- 
ble independentment de les altres, sinó la re- 
lació existent entre dues i fins i tot tres de les 
variables considerades qualitatives. Tarnbé 
hem incluit 1'Any de Consulta com un altre 
factor a considerar. 

Ides conclusions han estat diverses i ens re- 
sulta difícil poderles resumir en tan breu es- 
pai; potser fora bo remarcar dos aspectes: 
d'una banda que el comportament de la Po- 
blació estudiada és similar a la que hom ha 
observat a altres treballs. D'altra banda, que 
la hipbtesi de treball senyala una relació de 
dependencia (risc del 5%) entre la variable 
Motius de Consulta (en la seva forma abreu- 
jada, Mobils de la Consulta) i les variables 
Sexe, Edat i Procedencia; mentre que no 
apareixia aquesta relació respecte al Sector 
Psiquiitric de residencia. 

Finalment i com a cloenda del treball 
hom compren la necessitat de millorar la 
metodología de treball, així com incremen- 
tar la recerca d'informació bibliografica, co- 
sa que esperem poder aconseguir, tenint 
com a fita la Tesi Doctoral. 


