DILLUNS 26 DE NOVEMBRE 2018

Desigualtats socioeconòmiques de la salut
entre les persones de 50 i més anys
en el context de l'última crisi econòmica
Palau Macaya, Sala d’Actes
Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona
L'objectiu de la jornada és comprendre millor la situació actual de la salut de les persones
majors de 50 anys en el context de l'última crisi econòmica. Durant la primera part de la
jornada es presentarà l’obra "Atles de salut de la població de 50 i més anys a Catalunya". El
llibre recull els resultats d’un estudi realitzat amb les dades de vuit edicions de l'Enquesta de
Salut de Catalunya (ESCA), on s’analitzen les associacions entre variables socioeconòmiques
per edats i sexe, per cinc indicadors de salut (salut autopercebuda, discapacitat, salut mental,
consum de medicaments i sedentarisme), a més d’un anàlisi menys detallat per a 29 altres
indicadors de salut. Els resultats de l’estudi han demostrat que l’evolució dels indicadors
durant els anys de crisi no van modificar les grans tendències en els avanços en la longevitat i
en les millores en la salut global de la població, observant-se fins i tot efectes no esperats o
contraintuïtius durant el “boom” i la crisi económica, amb l’excepció d’aspectes concrets com
el consum de medicaments o la salut mental.
Tot seguit, experts de diferents àmbits en l’àrea de salut exposaran les seves reflexions sobre
el tema, des de la seva vessant professional. La jornada finalitzarà amb un debat obert al
públic.

PROGRAMA
9:30-10:00

Registre de participants

10:00-10:10

DISCURS DE BENVINGUDA

Jeroen Spijker

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

10:10-10:30

PRESENTACIÓ de l’Atles de salut de la població de 50 i més anys a Catalunya

Jeroen Spijker

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

10:30-10:50

PONÈNCIA: L’Enquesta de Salut de Catalunya

Anna Mompart

Sub-directora general de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari de la Direcció
General de Planificació en Salut del Departament de Salut

10:50-11:10

CAFÉ

11:10-12:30

PONÈNCIES: Salut i Crisis

Lucia Artazcoz

Directora de Promoció de la Salut, Agència de Salut Pública de Barcelona
Crisi, famílies i salut

Sebastià
Santaeugènia

Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director
Sociosanitari Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut
L’envelliment i la seva relació amb multimorbiditat, fragilitat i necessitats
complexes d’atenció

Laura Coll

Responsable de Recerca, Grup de Recerca en Envelliment i Salut (GREiS),
Fundació Salut i Envelliment (UAB) i professora associada a UVic-UCC
La solitud de les persones grans en temps de crisis

Sònia Miravet

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària de l’Equip d’Atenció
Primària de Martorell, i Vicesecretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Com impacta en la nostra salut la crisi que hem patit?

12:30-13:00

DEBAT OBERT AL PÚBLIC

La jornada és gratuïta, però, per temes d’organització cal inscruire’s abans del
19 de novembre de 2018 a https://goo.gl/forms/MyVJHkjJWvwtGzZS2
Davant de qualsevol dubte, pot dirigir-se a un dels membres de l'organització de la jornada:
Jeroen Spijker (jspijker@ced.uab.es), Inés Brancós (ibrancos@ced.uab.es).

