
Tasa de leishmaniasis / Taxa de leishmaniasis

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,25 1,26 0,63 0,64 1,14 2,90 2,89 1,76 3,26 2,37

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de leishmaniasis Taxa de leishmaniasis

Código: Codi:

05051155 05051155

Tema: Tema:

Salud y Protección Social Salut i Protecció Social

Subtema: Subtema:

Morbilidad Morbiditat

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de casos de leishmaniasis registrados
en la ciudad de València entre la población calculada a 1 de
julio del año de referencia

Quocient del nombre de casos de *leishmaniasis registrats
a la ciutat de València entre la població calculada a 1 de
juliol de l'any de referència

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico. Dirección
General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública. Padrón Municipal de Habitantes. O�cina
de Estadística del Ayuntamiento de València.

Servei de Vigilància i Control Epidemiològic. Direcció
General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública. Padró Municipal d'Habitants. O�cina
d'Estadística de l'Ajuntament de València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 100.000. Expressat en tant per 100.000.

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

El sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria
(EDO) a partir de la observación continuada de la aparición
y distribución de los casos de las enfermedades consideradas,
permite la detección precoz de los problemas de salud
de la población y la intervención inmediata. La actual
lista de enfermedades de declaración obligatoria se reduce
a 61 enfermedades. La obligatoriedad de declaración de
dichas enfermedades se establece para los casos nuevos
aparecidos durante el año de referencia. La población a
mitad del año de referencia se obtiene de la explotación
estadística del �chero del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València y se calcula como semisuma
de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de
referencia y 1 de enero del año siguiente.

El sistema de Malalties de Declaració Obligatòria (EDO) a
partir de l'observació continuada de l'aparició i distribució
dels casos de les malalties considerades, permet la detecció
precoç dels problemes de salut de la població i la intervenció
immediata. L'actual llista de malalties de declaració
obligatòria es redueix a 61 malalties. L'obligatorietat de
declaració d'aquestes malalties s'estableix per als casos nous
apareguts durant l'any de referència. La població a meitat
de l'any de referència s'obté de l'explotació estadística del
�txer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament
de València i es calcula com semisuma de les poblacions
corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de
gener de l'any següent.


