Enquesta “Actituds i percepcions de la població espanyola sobre l’Alzheimer”

L’Alzheimer se situa entre les principals preocupacions
de salut dels espanyols
● L’Alzheimer gairebé iguala el càncer com la malaltia que més preocupa a la població,
ambdós per sobre de la Covid-19.
● Dos de cada tres persones coneixen algú que pateix Alzheimer, un familiar de primera
línia en el 28% dels casos.
● El 61% de la població reclama més recursos per la investigació i afirma que la Covid-19
no hauria de restar importància a la investigació d’altres malalties.
● Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall proposa que
el proper 21 de setembre sigui #undiaperoblidar per conscienciar de la importància de
trobar una cura a aquesta malaltia.
Barcelona, 14 de setembre del 2020. La societat espanyola assenyala l’Alzheimer (64%) i el càncer (70%)
com les condicions de salut més preocupants per davant de l’ictus (47%), mentre que la Covid-19 irromp
en quart lloc (44%) a causa de la situació actual. Aquesta és una de les principals conclusions de l’enquesta
“Actituds i percepcions de la població espanyola sobre l’Alzheimer”, elaborada per la Fundació Pasqual
Maragall en línia amb el seu compromís que la malaltia d’Alzheimer sigui considerada una prioritat.
Aquesta enquesta de representativitat estatal ofereix, per primera vegada, una visió detallada sobre les
percepcions, coneixements i actituds de la població espanyola respecte a l’Alzheimer i la seva investigació.
La preocupació per l’Alzheimer s’incrementa respecte a les persones grans, ja que el 83% de la població
situa aquesta malaltia com el principal problema de salut al què han de fer front les persones d’edat
avançada, a molta distància del Parkinson (48%), que es posicionaria en segon lloc i per davant de
malalties infeccioses com la Covid-19 (34%).
Les dades també mostren la gran incidència de l’Alzheimer entre la població, atès que 2 de cada 3
espanyols afirmen que tenen o han tingut en el seu entorn una persona afectada per aquesta malaltia, un
familiar de primer grau en el 28% dels casos.
“Som conscients de l’alt impacte de l’Alzheimer, i volíem saber si aquesta percepció es reflectia a la societat
i si l’impacte real de la malaltia es corresponia amb la percepció de la societat. A més, necessitàvem que
l’enquesta tingués present el moment actual, amb l’aparició de la Covid-19. Els resultats reflecteixen
clarament que l’Alzheimer és una de les malalties més temudes i que més preocupen, juntament amb el
càncer.” explica el director de la Fundació Pasqual Maragall, el Dr. Arcadi Navarro.

Més del 60% de la població reclama més recursos en investigació
Un altre aspecte que es confirma a l’enquesta és que la salut (71%) i la investigació (61%) són els dos
àmbits principals en els quals els espanyols consideren que s’hauria d’invertir més recursos. En aquest
sentit, les persones enquestades consideren que l’aparició de la Covid-19 no hauria de restar importància
a la investigació d’altres malalties (72%).
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D’altra banda, quasi el 80% de la població confia que es trobarà una cura per l’Alzheimer i que arribaran
a veure avanços científics rellevants. Per això, un 59% dels espanyols manifesta que les línies
d’investigació prioritàries han d’estar enfocades a trobar un tractament per curar i prevenir la malaltia.
En aquest sentit, puntualitza el Dr. Navarro, “La major part dels esforços en investigació s’han dirigit a
malalties amb elevades tasses de mortalitat, en detriment d’aquelles que causen un major nombre d’anys
de vida amb discapacitat i dependència, com seria l’Alzheimer. En general les demències han sigut
malalties oblidades als pressupostos destinats a la investigació, malgrat la seva gran incidència entre la
població i el seu enorme impacte en les famílies afectades”.
És per això que aquest passat mes de juliol la Fundació Pasqual Maragall va presentar una proposta a la
Comissió No Permanent per la Reconstrucció Social i Econòmica del Congrés dels Diputats en què
sol·licitava que es doti amb recursos suficients la recerca de malalties com l’Alzheimer i es treballi en el
desenvolupament d’un nou model de cures de llarga duració, tant en l’àmbit residencial com domiciliari.
Descarrega’t l’informe complet

21 de setembre: #undiaperoblidar
La Fundació Pasqual Maragall commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer el proper 21 de setembre amb
el lema #undiaperoblidar, enllaçant amb un dels primers símptomes de la malaltia, “l’oblit”, i amb
l’objectiu que la seva celebració no sigui necessària al futur.
Amb aquesta acció la Fundació vol sensibilitzar sobre la importància d’invertir en investigació per trobar
una cura per aquesta malaltia i remarcar la necessitat de potenciar la divulgació per canviar la seva
percepció social. A més, la Fundació també vol posar de manifest al marc actual de la crisi sanitària, la
necessitat de priorització de l’atenció a les persones en situació de fragilitat o dependència, com és el cas
de les persones amb Alzheimer i demència.
Sobre l’Enquesta “Actituds i percepcions de la població espanyola sobre l’Alzheimer”
La Fundació Pasqual Maragall va impulsar el juliol del 2019 l’estudi “Actituds i percepcions de la població espanyola
sobre l’Alzheimer”, realitzat per l’empresa Ipsos. El març de 2020, davant el nou context de la pandèmia de la Covid19, es va decidir a repetir algunes de les preguntes formulades per actualitzar els resultats obtinguts.
Per l’elaboració de l’estudi, es van realitzar 1.001 entrevistes online, entre el 26 de juny i el 4 de juliol del 2019, a
individus d’entre 18 i 75 anys, en una mostra representativa de la població espanyola per sexe, edat i comunitat
autònoma de residència. A finals de juny de 2020 es va dur a terme una actualització repetint les preguntes que es
van valorar com susceptibles a variacions degut a la crisi sanitària generada per la covid-19. La metodologia va ser
la mateixa que es va emprar a l’enquesta inicial.

Sobre Alzheimer i altres demències a Espanya
S’estima que a Espanya hi ha més de 900.000 persones 1 que pateixen Alzheimer i altres demències, xifra que es
triplicarà els vint anys vinents. Una estimació conservadora situa el seu cost anual en 21.000 milions d’euros1, 24.000
euros per persona afectada i any, que el seu 87% l’assumeix la família del pacient2. A aquests costos econòmics s’han
d’afegir els personals, socials, psicològics i laborals per famílies i cuidadors, que la seva situació no rep la consideració
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social, econòmica i laboral que mereixen. Aquestes malalties són també oblidades en els pressupostos destinats a la
investigació.
A més, les persones que pateixen Alzheimer han sigut un col·lectiu molt afectat per les conseqüències de la
pandèmia. La crisi de la Covid-19 ha significat també la ruptura de les seves rutines, un aspecte clau per la seva salut
i el seu benestar; l’augment de la desorientació, l’estrès i els trastorns de conducta a causa de la dificultat per
comprendre la situació; més risc de contagi pels problemes per entendre i recordar les mesures de protecció, i una
major incidència de deliris per la hipòxia que provoca. En definitiva: més patiment per les persones afectades, els
seus cuidadors i les seves famílies; i un augment de la necessitat de cures mèdiques i assistencials i dels seus costos
econòmics i socials.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril de 2008, com a resposta
al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona y expresident de la Generalitat de Catalunya) a
l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer. La Fundació està dirigida per Arcadi Navarro i presidida
per Cristina Maragall, filla de Pasqual Maragall. Aquest últim ostenta el càrrec de president d’honor. La missió de la
Fundació és promoure la investigació per prevenir l’Alzheimer, i també oferir solucions per millorar la qualitat de
vida de les persones afectades i dels seus cuidadors. Per fer possibles aquests estudis, la Fundació compta amb el
suport d’una quinzena d’entitats i una base social de més de 35.000 socis, que contribueixen econòmicament a la
continuïtat del projecte. Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca
Referències:
1.
2.

https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/doi/10.1093/gerona/glaa131/5843454
Assessing the socioeconomic impact of Alzheimer's in Western Europe and Canada
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