Dossier de premsa
Campanya
de detecció de factors
de risc i prevenció de la
diabetis a la farmàcia
comunitària
Del 13 al 26 de novembre

Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboren:

1. Els punts clau de la campanya
En què
consisteix?
Més de 700 farmacèutics
realitzaran proves de
glicèmia i diferents tests
gratuïtament per determinar
el risc de patir diabetis entre
els usuaris majors de 30 anys.

Qui l'organitza?
Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona (COFB)
Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT)
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC)
Associació Catalana de Diabetis
Associació de Diabètics de
Catalunya (Adc)
Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya
(AIFiCC)

2. Com funcionarà?
Quan l’usuari arribi a
la farmàcia se li
proposarà que
respongui un test i es
faci gratuïtament una
prova de glicèmia.

També se li sol·licitarà
que contesti dos breus
qüestionaris per
avaluar el seu grau
d’adhesió a la dieta
mediterrània i
d’activitat física.

Si es considera a l’usuari no
diabètic o prediabètic, se li
oferirà consell farmacèutic per
prevenir la diabetis i es farà un
seguiment periòdic des de la
farmàcia.

Si l'usuari presenta un risc alt de
patir la malaltia, a més de la
recomanació activa i seguiment
des de la farmàcia, se’l derivarà
mitjançant una carta on
constaran els resultats de les
proves perquè el seu
professional sanitari del Centre
d’Atenció Primària faci la seva
valoració.

3. Com detectaran els farmacèutics els
factors de risc de la diabetis?
Test de Findrisc
Els usuaris que
obtinguin més de 13
punts seran derivats
al metge.

Adhesió a la dieta
mediterrània amb
el test Predimed
A major puntuació del
Predimed, major
protecció enfront la
prediabetis té l'usuari.

Glicèmia basal capil·lar
Si hi ha un resultat
d'entre 6 i 7 milimol per
litre es considerarà que
l’usuari presenta una
glucosa basal alterada
(prediabetis).

Càlcul del grau
d’activitat física amb
el test IPAQ

a partir de la
freqüència setmanal i
diària d’activitat física,
així com la durada de
les hores de son.

4. Els materials de la campanya
Pòster

Fulletó amb consells de salut

5. Dades d'interès de la diabetis
S'estima que la
prevalença a nivell
mundial és de 422
milions de diabètics
i es calcula que l’any
2030 es duplicarà.
La diabetis mellitus de
tipus 2 s'associa a: menor
esperança de vida i aparició
de trastorns relacionats amb
la síndrome metabòlica i
malalties cardiovasculars.

El 22% de la població de
l'Estat espanyol entre
30 i 60 anys té algun tipus
d’alteració en el
metabolisme de la glucosa i,
d’aquests, un 77% no n’és
conscient.
En aquelles persones
prediabètiques, els canvis
en l’estil de vida poden
reduir en un 58% el risc de
desenvolupament de
diabetis en els próxims 3
anys.

