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La Fundació Salut i Envelliment de la UAB tiene
por misión contribuir a la generación del
conocimiento para la mejora de la salud y el
proceso de envejecimiento de la población, y
favorecer el desarrollo profesional y de las
organizaciones sanitarias.
Desarrolla actividades de investigación, formación
de profesionales y de la ciudadanía, gestión del
conocimiento, así como realiza asesoramiento y
apoyo técnico en políticas y Servicios.

“promoción del 
conocimiento para 

la mejora de la 
salud y el proceso 

de 
envejecimiento”



Situació actual

Transformació de 
la sanitat

Nou model de 
pacient actiu

Sostenibilitat del 
sistema i confiança

Estrategias de 
corresponsabilización

EDUCACIÓ EN 
SALUT

1. Grans reptes en la sanitat i la societat

2. Necessitat d’informació i formació adaptats al 

nivell d’alfabetització en salut

3. Activació de la persona



Construcció d’aliances estratègiques

Pacients
Familiars
Ciutadans

Administracions

Universitats
Institucions
Empreses

FSiE

Professionals Mitjans de
Comunicació



L’Alzheimer en perspectiva
• 1a causa de demència en els països

desenvolupats
• + 35 milions de persones conviuen amb la

malaltia.
• S’espera un increment de la seva

prevalença a la població els propers anys
• Factors que poden retardar el diagnòstic
• Importància de la conscienciació i

educació

“Alzheimer i 
altres 

demències, 
dupliquen  la 

seva mortalitat 
en els últims 15 

anys”



Estudi sobre la percepció social sobre l’Alzheimer

Conèixer la percepció social que tenen els
ciutadans que viuen a Espanya sobre l'EA

1) El coneixement sobre la malaltia
2) Experiència sobre la malaltia
3) Prevenció, diagnòstic i tractament
4) Impacte social.

Estudi que va 
donar com a 
fruït una tesi

doctoral

Sra. Clara 
Romero 



Coneixement sobre l’Alzheimer

La malaltia d'Alzheimer ha resultat la segona
patologia més temuda després del càncer,
entre altres condicions com Ictus, Infart,
Depressió i Esclerosi Múltiple.

“Una malaltia
temuda”

• 7 de cada 10 ciutadans espanyols afirmen 
conèixer poc la malaltia, tot i que la majoria ha 
sentit a parlar d’ella



Coneixement sobre l’Alzheimer

• 6 de cada 10 ciutadans enquestats coneixien
alguna persona que la patia

• 7 de cada 10 tenia por de poder patir-la en el
futur.

• 8 de cada 10 dels ciutadans enquestats
reconeixien els símptomes relacionats amb la
pèrdua de memòria

“Reconeixen la 
pèrdua de memòria

com un dels 
símptomes d’avís”

Més de la meitat va considerar que els casos 
augmentaran en el futur.



Prevenció i diagnòstic de l’Alzheimer

• Mantenir-se mentalment actiu.
• Es coneixen bé els símptomes “típics”
• Només la meitat dels enquestats han

reconegut altres els símptomes relacionats
• 8 de cada 10 persones van considerar que el

diagnòstic a temps retardaria la progressió
de la malaltia.

• Per a més de la meitat dels enquestats, es
tracta d’una malaltia difícil de diagnosticar,
no existint a disposició fàrmacs disponibles
per a la prevenció.

“el diagnòstic a 
temps 

retardaria la 
progressió de la 

malaltia”



Tractament sobre l’Alzheimer

• 8 de cada 10 persones reconeixien que el
tractament disponible serveix només pel
control dels símptomes

• Entre les prioritats per a la lluita contra la
malaltia indiquen el diagnòstic a temps, la
investigació en prevenció i nous
tractaments, a més de l'ajuda a les
famílies.

• Més de la meitat dels ciutadans enquestats
desconeixen els recursos disponibles

“Prioritzen el 
diagnòstic a 

temps, la 
recerca per la 
prevenció i els

nous
tractaments i 
l’ajuda a les 

famílies”



Impacte social de l’Alzheimer i recursos
• 6 de cada 10 dels enquestats els agradaria rebre informació 

sobre els riscos de patir la malaltia
• Tres quartes parts els preocupa el que pugui passar en el 

futur. 
• Més de la meitat dels enquestats opinaven que les persones 

que pateixen Alzheimer no es troben estigmatitzades 
• Els afectats haurien de beneficiar-se de la Llei de 

Dependència.
• Més de la meitat dels enquestats no coneixia els serveis 

especialitzats disponibles per a l'atenció de persones que 
pateixen Alzheimer 

• Tres quartes parts de les persones consultades es sentirien 
incapacitades per afrontar econòmicament les despeses 
relacionades a l'atenció d'una persona amb Alzheimer

• 8 de cada 10 espanyols consideren que no podrien 
mantenir les seves activitats quotidianes si tinguessin al 
seu càrrec un familiar amb aquesta malaltia

“opinen que les 
persones que 

pateixen 
Alzheimer no es 

troben 
estigmatitzades”



En conclusió

Informar

Riscos
Prevalença
Etc.

Educar per a 
la salut

Envelliment actiu
Prevenció 
Símptomes
Millora qualitat de 
vida
Etc.

Activar-se

Cuidar-se
Drets i deures
Participar

Sensibilitzar

Realitat de patir 
Alzheimer
Necessitats dels 
afectats/des i 
famílies



Com ho fem des de la Fundació?

Informació sanitària

Corresponsa-
bilització

Participació

Educació per a la salud

• Formar en 
habilitats per a la 
gestió de la 
malaltia crònica

• Millorar la qualitat 
de la 
informació Fome
ntar 
l'alfabetització 
sanitària

• Millorar la qualitat 
assistencial

• Reforçar la 
confiança en les 
institucions i els 
professionals 
sanitaris 

• Donar valor a 
l'experiència del 
pacient

Autonomia del 
pacient

Autodeterminació I 
apoderament

Presa de 
decisions 
compartides

Cultura dels 
drets I deures

Comunicació relació
professional – pacient



Àrees de treball
Consultoria

Gestió del coneixement 

Formació

Recerca 

Envelliment actiu

Pacients i ciutadans



La Universitat dels Pacients

http://www.fjltv.org/resources/video/080417-h264-video_up_castella_42-18927.mp4
http://www.fjltv.org/resources/video/080417-h264-video_up_castella_42-18927.mp4


1. Información de calidad contrastada respetando la pluralidad de las fuentes.
2. Decisiones centradas en los pacientes.
3. Respeto a los valores y a la autonomía del paciente informado.
4. Relación médico-paciente basada en el respeto y la confianza mutua.
5. Formación y entrenamiento en habilidades de comunicación para profesionales.
6. Participación de los pacientes en la determinación de prioridades en la asistencia sanitaria.
7. Democratización formal de las decisiones sanitarias.
8. Reconocimiento de las organizaciones de pacientes 

como agentes de la política sanitaria.
9. Mejora del conocimiento que tienen los pacientes 

sobre sus derechos básicos.
10. Garantía de cumplimiento de los derechos básicos de los pacientes.

Decálogo de los pacientes (declaración de BCN)
www.fbjoseplaporte.org/dbcn

La declaració de BCN



Àmbits de treball

Recerca

Formació

Informació

Acreditació

Consult
oria



Què fem?

• Formació en autocura, alfabetització sanitària i salut
(blended-learning)

• Desenvolupem projectes informatius multimèdia i materials
educatius per a pacients, cuidadors i professionals sanitaris

• Vam participar en la inclusió de pacient / cuidador en l'atenció
centrada en la persona

• Acreditem activitats per a pacients, cuidadors i
ciutadans Realitzem recerca emergent amb pacients i
cuidadors, professionals sobre les seves perspectives,
creences, necessitats, barreres, etc. en salut

• Apliquem TIC en salut
• Col·laborem amb agents de salut
• Estem integrats en xarxes col·laboratives i institucionals



Estudis realitzats (1999-2016)
Participació dels ciutadans en salut

Estudi necessitats, perspectives 
i expectatives dels pacients amb 
ventilació mecànica domèstica

Recomanacions dels grups focals

Organizado por: Con la colaboración de:



Informació
Eines

El kit de visita mèdica és una eina útil, multisuport, multimèdia, i de referència
en la preparació de la visita mèdica per a pacients i ciutadans en general, que
va comptar des de la seva creació, amb el suport de les principals
organitzacions professionals d'AP (SEMG, semFYC i SEMERGEN).



En conclusió
 Hem de sensibilitzar la societat

 Hem de millorar les accions de 

promoció de la salud i prevenció en la 

població

 Hem de posar en valor les experiències

dels afectats i afectades

 Hem de fomentar l’activació de les 

persones: autocura de la salut / 

apoderament / Presa de decisions 

compartides

 Hem de donar un millor suport a les 

famílies

 Hem d’impulsar la recerca

Hem 
d’involucrar-nos

tots

2



Moltes gràcies!!

www.universitatpacients.org

salut-envelliment.uab.cat 

@upacientes

Busca’ns a Facebook! 

http://www.universitatpacients.org/
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