
SANIDADESANIDADE

HELENA, PAULA, AMAYA Y 
CLAUDIA

HELENA, PAULA, AMAYA Y CLAUDIA



Sanidad Pública sanidad privada
0

5

10

15

20

25

30

tipo de servizo Hombres Mujeres



PORCENTAXES E DATOS:

O 84% da xente vai a sanidade pública (56% mulleres e 28% homes)

O 16% da xente vai a sanidade privada (12% mulleres e 4%homes)

Idades na pública:  De todas as idades.

Idades na privada:  Todos maiores de 42.



CONCLUSIÓNS:

Como puidéchedes observar, a maioría da xente vai á 

sanidade pública. Isto pode deberse a que non todos 

poden pagarse unha sanidade privada ou outro tipo 

de servizos. 

E os que van a unha sanidade privada son todos 

maiores de 42, iso quere dicir que os máis novos 

prefiren ir a unha sanidade pública ou non son 

capaces de pagarse outro tipo de servizos.









CONCLUSIÓNS:

Como viches nos gráficos anteriores, as persoas enquisadas asistiron ao 
médico entre 1 ou2 veces no último ano. Isto cremos que se debe a que 
había moita lista de espera, as persoas non foron tanto ao médico e tiñan 
mais medo de contaxiarse. As mulleres mais ou menos foron con igual 
frecuencia ao médico. As menores de 40 foron entre 1 e 5 veces, e as 
maiores de 40 están mais distribuidas xa que por exemplo teñen igual ou 
case a mesa proporción que as de menores de 40. Nos cremos que estas 
últimas tiñan medo a contaxiarse.









CONCLUSIÓNS:

O que sacamos deste gráficos e que tanto mulleres como homes cren que 
empeorou porque as cnsultas son por teléfono e atendenche moi o azar.

A maioria das mulleres de mais de 40 anos din que empeorou, as mulleres 
de menos de 40 anos a maioria din que segue mais ou menos igual e tanto 
as menores de 40 e as maiores de 40 din que mellorou

A maioria dos homes maiores de 40 anos cren que mellorou e os menores 
de 40 cren que segue mais ou menoa igual, ai mais homes maiores de 40 
que cren que emperorou pero tamen hai bastantes.





Neste gráfico vemos que a maioría son mulleres 
satisfeitas.
Tamén podemos ver que hai só unha muller moi 
descontenta.
E os homes están entre moi satisfeitos e algo 
descontentos.
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