
  

Projecte de recerca COVID-19. Participeu en una iniciativa pionera! 
14 de maig de 2020 

  

Benvolguts/Benvolgudes, 

Em complau comunicar-vos que l'Observatori de la Dependència d'ACRAanunciarà 
avui la posada en marxa del projecte "Història natural de la malaltia COVID-19 en 
l'entorn de les residències de gent gran a Catalunya. Un estudi observacional 
sobre dades agregades", que analitzarà el comportament de la malaltia entre la gent 
gran que viu a les residències. Aquest projecte, coordinat científicament per l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i amb el coneixement del Departament de Salut, comptarà amb 
la participació d'un elevat nombre de residències del nostre país. Creiem que es tracta 
d'una aposta pionera, innovadora i molt necessària per tal de generar noves evidències 
que ajudin als científics i als sistemes de salut a conèixer millor les característiques del 
coronavirus. 

L'arribada sobtada de la COVID-19 als nostres equipaments residencials ha constituït 
una tragèdia per a residents, famílies i professionals, a més de situar-nos en una 
dimensió desconeguda. L'evidència científica que s'ha generat prové d'estudis de grans 
cohorts de pacients hospitalitzats arreu del món, i en aquest context sabem relativament 
poc del comportament de la COVID-19 entre les persones grans institucionalitzades. A 
l'igual que passa en moltes altres malalties, l'observació apunta a que la COVID-19 es 
presenta amb trets i característiques diferents a les de la població jove o adulta i, per 
tant, resulta urgent i molt necessari esbrinar-ho. Malauradament, es dona la paradoxa 
que com que el nostre sector ha estat colpejat amb força per la COVID-19, som també 
nosaltres els que probablement estiguem més ben preparats a nivell mundial per 
contribuir a generar evidència científica. 

Aquest projecte estarà coordinat per la Dra. Magda Campins, cap de Medicina 
Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron, i el Dr. Benito Almirante, cap de 
Malalties Infeccioses de Vall d’Hebron, parc sanitari de referència mundial en 
assistència, recerca, docència i innovació. Prepararem una enquesta amb dades 
personals anonimitzades i també de centre respecte com s'està comportant la malaltia a 
les nostres residències. 

Es tracta d'una oportunitat única per participar en un projecte pioner a nivell mundial que 
visibilitzarà les residències com l'eix d'un sector que fa recerca. Des de l'Observatori de 
la Dependència d'ACRA ens agradaria molt que la Unió Catalana d'Hospitals, com a 
organització de referència del sector sanitari i social, pugui participar també en aquest 
projecte. 

Els centres de la vostra organització disposats a col·laborar en la realització d'aquesta 
enquesta, si us plau, que omplin el formulari que trobaran al final del comunicat i ben 
aviat contactarem amb ells. La ciència és ara, més que mai, una de les armes més 
valuoses per combatre la COVID-19 ja que el coneixement que acumulem pot esdevenir 
una arma potent per continuar aquesta lluita 

Moltes gràcies per la tasca que esteu fent. 



Ben cordialment, 

  

Dr. Toni Andreu 
Director de l'Observatori de la Dependència d'ACRA 
  

  

Més informació 

 

Formulari de participació en el projecte de recerca contra la COVID-19  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJcqHRIksWOqtvrcWFn3DIzo6eD7tOaWRZfoUlgeweJxzC9A/viewform

