AVALUACIÓ DE LES ESCOLES DE SALUT DE LES
PERSONES GRANS

1 Tipus d’intervenció

Programa

2 Descripció de la intervenció

L’escola de salut de les persones grans és una intervenció comunitària,
que forma part de BCN-Salut als barris, orientada a disminuir aïllament
social en gent gran i millorar la seva qualitat de vida

3 Principals determinants
de la salut implicats

-Context socioeconòmic: polítiques públiques (educació, salut, serveis
socials, etc.), factors econòmics, entorn domèstic i familiar, seguretat,
xarxes socials i participació comunitària.
-Context físic: entorn construït – urbanisme i habitatge
-Entorn: barri

4 Principals eixos de

Classe social, gènere, edat

desigualtat implicats
5 Tipus d’avaluació

Avaluació de procés
Avaluació de resultats
Avaluació econòmica

6 Disseny d’avaluació

Estudi quasi-experimental pre-post amb grup comparació

7 Resultats (outcomes)

Salut mental, suport social, qualitat de vida, salut percebuda, i
freqüentació a atenció primària. Actualment s’està ampliant l’estudi
mesurant en una mostra més gran la qualitat de vida i el suport social

8 Metodologia quantitativa,
qualitativa o mixta utilitzada
9 Fase de l’avaluació
10 Principals resultats
de l’avaluació

Metodologia qualitativa: grups de discussió i entrevistes en profunditat
Metodologia quantitativa: qüestionaris
Finalitzada
Resultats de la metodologia quantitativa: s’observa una millora en la
qualitat de vida, el suport social i la bona salut mental respecte al grup de
comparació. L’ús de serveis d’atenció primària i la salut percebuda de les
persones participants no canvia després de la intervenció. L’Escola de
Salut és altament cost-efectiva. Resultats de la metodologia qualitativa:
Les persones participants mostren una elevada satisfacció amb l’Escola de
Salut. Principals barreres per no assistir-hi: motius de salut (discapacitats
individuals o visites mèdiques) i tasques cuidadores. Principals facilitadors
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per assistir-hi: aspectes organitzatius i capacitat d’adaptació de les
sessions a les preferències de les participants. Aspectes positius: sentir-se
escoltat, relació amb els companys i ponents, i animar als participants a
sortir de casa. Aspectes negatius: els continguts de les sessions molt
senzills o repetitius. Beneficis percebuts: trencar la dinàmica d’estar a
casa, relacionar-se amb altres, conèixer activitats del barri, sentir que es
pertany a una comunitat, sentir-se amb un millor estat d’ànim i benestar.
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