
COM ENS POT            
AJUDAR?     
Ens pot ajudar molt! Per exemple, vostè podria:    
 Participar activament en el nostre estudi fent 
 un entrevista o formant part d’un grup de  
 discussió. Parli’ns sobre les dificultats que  
 troba, què espera i què es podria fer per  
 millorar els serveis per la gent gran. 

 Demanar-nos que el mantinguem informat  
 sobre el projecte i parlar-ne amb les persones  
 que l’envolten. 

 Ajudar-nos a difondre els resultats de l’estudi.

La participació és lliure. YVostè pot decidir en 
quina mesura i en quines activitats li agradaria 
involucrar-se, sent lliure de retirar-se del projecte 
en qualsevol moment.

El projec te SUSTAIN està f inançat per Horizon 
2020-Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020). 
El contingut d’aquest fulletó refl ecteix només l’opinió dels 
seus autors i la Comunitat Europea no és responsable de 
l’ús que es pugui fer de la informació que conté.

PSSRU
Personal Social Services Research Unit 

ATENCIÓ 
INTEGRADA, 
ADAPTADA I 
SOSTENIBLE PER 
A LA GENT GRAN 
D’EUROPA     



 

QUI SOM?    
Som un equip d’experts que treballem 
en el camp de l’atenció i l’assistència 
sanitària per la gent gran a Àustria, 
Estònia, Alemanya, Noruega, Espanya, 
Holanda i el Regne Unit. 

Actualment veiem que l’atenció sanitària sovint no 
es coordina prou bé per arribar satisfer les necessitats 
de les persones grans i que tant la qualitat com els 
resultats de l’atenció podrien millorar força. 

Junts estem implementant un projecte de recerca 
que pretén millorar la manera com els progra-
mes d’atenció a les persones grans s’organitzen i 
s’ofereixen arreu d’Europa.   

VOL SABER-NE MÉS? 
CONTACTI AMB              
NOSALTRES!     
En cas d’estar interessat per rebre més informació 
o si vol formar part de l’estudi, si us plau, contacti 
amb: 

Carme Carrion i Gabriela Barbaglia  

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

C/ Roc Boronat, 81 08005 Barcelona 

Correu electrònic: ccarrion@gencat.cat;                  
mgbarbaglia@gencat.cat

Telèfon: 93 551 39 02 

http://www.sustain-eu.org/

Per assolir els nostres objectius, hem seleccionat 
14 iniciatives d’atenció sanitària en els 7 països 
participants que seran analitzades i millorades per 
tal de posar les necessitats i els desitjos dels usuaris 
al centre d’uns serveis segurs i efi cients.

Volem compartir aquesta experiència amb altres 
centres i altres països, per tal de que també puguin 
millorar i aconseguir així, un canvi real arreu d’Europa 
en benefi ci de tots els usuaris. 

Comptem amb el suport de la Plataforma AGE Europa, 
la principal organització europea que representa les 
persones grans, i considerem els usuaris dels prog-
rames d’atenció sanitària i les seves famílies com 
una part més de l’equip. 

Entenem que vostè com a usuari és la persona més 
indicada per fer-nos saber què cal millorar. 

QUE VOLEM?     
Volem serveis que en el futur donin suport a la vida 
autònoma i atenguin les necessitats de les persones 
grans - les seves necessitats! Volem que l’atenció vetlli 
per la comoditat i tranquil·litat dels usuaris com vostès 
i les seves famílies. 

Però, per sobre de tot, volem que els serveis estiguin 
ben organitzats, amb un equip de professionals que 
estiguin a la seva disposició quan els necessiti i que 
l’ajudin a viure de manera autònoma.


