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Envelliment, diabetis i pandèmia

L’envelliment és un procés universal, irreversible, irregular 
i asincrònic, i cada persona el viu de manera diferent en 
funció a qüestions culturals, socials i econòmiques.

L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) ha establert la “Dècada de l’en-
velliment saludable” amb la finalitat de 

dur a terme, entre d’altres, un dels objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, 
assegurar que tothom pugui gaudir d’una vida 
saludable i amb benestar. 

L’envelliment afecta a tots els éssers vius i, 
òbviament, també a l’ésser humà. Aquest pro-
cés es caracteritza per ser universal, irreversi-
ble, irregular i asincrònic. Cadascú de nosal-
tres el “viu” de manera diferent en funció de 
les seves característiques culturals, socials i 
econòmiques.

Darrerament, les persones grans han expe-
rimentat un important creixement demogràfic 
i un allargament de l’esperança de vida que, 
en el nostre entorn, és una de les més altes 
d’Europa. Són dos reptes importants per a la 
societat. Això ha tingut conseqüències: les per-
sones grans evolucionen cap a etapes de major 

durada i -molt important- també de major vul-
nerabilitat, fet que provoca que els recursos as-
sistencials es facin cada vegada més necessaris. 

Tot i això, el nou paradigma d’atenció a les 
persones grans va més enllà: ha d’estar centrat 
en la persona, amb respecte per la seva auto-
estima, els seus drets i/o la seva vulnerabilitat. 
En les circumstàncies actuals de la pandèmia 
tenim, a més a més, alertes sobre la recuperació 
de drets que no sempre s’han respectat o no 
s’han garantit.
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L’envelliment comporta, amb el pas del 
temps, un conjunt de modificacions morfolò-
giques, fisiològiques i metabòliques. Hi ha una 
reducció de la capacitat d’adaptació i una dis-
minució de la capacitat de resposta als agents 
lesius que incideixen en la persona. Ens fem 
més vulnerables amb un percentatge més ele-
vat de pluripatologies, moltes d’elles cròni-
ques. També hi ha un percentatge elevat de 
pluirimedicació, no sempre ben controlada.

S’ha de visualitzar, però, que els avenços 
dels coneixements científics i tecnològics han 
possibilitat la prevenció, la cura i l’adaptació a 
molts dels dèficits que comporta l’envelliment. 
Altra cosa és la qualitat d’aquesta vida que 
dura més anys. No es tracta només de viure 
més anys, sinó de viure’ls bé amb salut i auto-
nomia.

Sabem que els bons hàbits de vida tenen un 
pes fonamental per a la seva qualitat. D’entre 
aquests hàbits destaquen l’alimentació i l’acti-
vitat física, que han d’anar acompanyades de 
salut mental i dimensió social. Sense oblidar 
l’exposició al sol, uns minuts cada dia, per a 
facilitar la síntesi de la vitamina D.

Pel que fa a l’alimentació, es recomana 
que sigui equilibrada, amb una base de dieta 
mediterrània, amb proteïna de bona qualitat 
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(d’origen animal o amb la complementació de 
diferents aliments vegetals) que contribueix a 
prevenir la sarcopènia (disminució de la massa 
muscular), amb pre i probiòtics per a la salut 
de la flora intestinal, rica en antioxidants, i les 
vitamines i els minerals necessaris per al bon 
funcionament del sistema immunitari; amb la 
hidratació adient.

L’OMS també diu que per assolir una bona 
qualitat de vida en el procés d’envelliment, cal 
optimitzar les oportunitats de salut, participa-
ció i seguretat.

Es plantegen grans reptes a nivell sanitari, 
econòmic i social que cal assolir amb la par-
ticipació de tots; i aprenent, entre altres coses, 
les formes de prevenció, de cura i de socialitza-
ció adients per a cadascú. Treballant en equip. 
Considerar que moltes persones grans viuen 
soles i moltes en solitud no volguda.

Recordem que l’envelliment no és una 
malaltia, és un procés, fet que ens dona la pos-
sibilitat d’actuar en l’àmbit de la inter adapta-
ció amb l’entorn, de la prevenció d’accidents 
i de deterioraments. D’assumir els hàbits de 
vida per una millor qualitat en procés. Això sí, 
ens cal la informació, l’aprenentatge i la parti-
cipació pertinents.

Però, actualment, què passa amb la pobla-



ció de persones grans amb malalties cròni-
ques? La pandèmia ha visualitzat la major vul-
nerabilitat de les persones grans, fet detectat 
principalment a les residències, en part degut 
als dèficits d’atenció i de coordinació social i 
sanitària. Cal considerar, però, que un major 
percentatge de persones grans viu al seu domi-
cili, moltes vegades amb solitud i/o aïllament 
no volguts. L’ansietat, la incertesa, no dormir 
bé i el trencament obligat de la rutina diària 
i de relacions familiars, poden afectar la vul-
nerabilitat i provocar un augment de l’estrès 
oxidatiu.

L’atenció sanitària s’ha vist afectada en gran 
escreix durant la Covid-19 i les malalties crò-
niques prevalents, com la diabetis, han sigut 
una de les grans afectades, tan en els seu acom-
panyament, com en la seva avaluació directa.

DIABETIS I COVID-19. Parlem-ne:
Entre les persones grans hi ha un percen-

tatge elevat de diabetis tipus 2, però no hem 
d’oblidar que moltes persones amb diabetis ti-
pus 1 ja estan en aquesta franja de població, 
gràcies als avenços científics, tecnològics i a la 
seva tasca d’aprenentatge i control.

Sigui quin sigui el tipus de diabetis, el seu 
control es basa en: l’adherència al tractament 
farmacològic adient, l’alimentació equilibrada 
i que sigui adaptada a la despesa energètica, i 
l’activitat física.

No oblidem la importància de l’aprenentat-
ge i de l’activitat de socialització, com a estí-
mul d’aquest aprenentatge i de l’autoestima.

En l’aprenentatge és convenient recordar 
que algunes de les modificacions degudes al 
procés d’envelliment, poden incidir de mane-
ra negativa en les mesures bàsiques per al bon 
control de la persona amb diabetis, i també en 
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la prevenció dels efectes secundaris d’aquesta 
malaltia, que són, de fet, els grans enemics.

De nou cal, a tots els que formen la unitat 
d’atenció, pacient inclòs: informació, formació 
i treball en equip.

El confinament a diferents nivells i les me-
sures preventives han estat, i són encara, ne-
cessàries per combatre la pandèmia, principal-
ment entre les persones grans i entre elles les 
que tenen malalties cròniques, i és el cas de la 
diabetis. També és cert que això dificulta algu-
nes de les activitats importants per a la bona 
qualitat de vida en l’envelliment i per al bon 
control de la diabetis, per exemple:

- L’activitat física, l’alimentació equilibrada 
(que aporti els nutrients necessaris per reforçar 
el sistema immunitari) i les relacions socials.

- Els controls sanitaris de seguiment rutinari 
s’han limitat i/o es realitzen per via telemàtica, 
mètode no sempre fàcil.

- És fàcil que augmenti el consum de medi-
caments, no sempre ben controlada, bé sigui 
per diferents orígens de la prescripció o per 
autoconsum. No oblidem que alguns medica-
ments tenen efectes negatius sobre el control 
glucèmic i poden afavorir la hiperglucèmia o 
la hipoglucèmia.
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L’OMS recomana l’atenció centrada en la 
persona, principalment en èpoques de crisi 
com l’actual, que es basa en tractar la malaltia, 
no únicament des del punt de vista clínic, sinó 
també considerant les necessitats de la perso-
na en funció de les seves característiques. Aquí 
parlaríem de la persona gran amb diabetis.

QUÈ PODEM FER?
Treballar per adaptar-nos a una realitat 

nova, l’època de la pandèmia, conservant el 
bon control de la glucèmia. 

Les mesures d’higiene de mans, portar mas-
careta i guardar la distància són  necessàries 
per a la nostra salut i per al control de l’expan-
sió de la Covid-19. 

Ens cal informació so-
bre les pautes alimentàries 
adients i sobre com man-
tenir l’activitat física en la 
situació de restriccions en 
què ens trobem, evitant el 
sedentarisme. A la web de 
l’ADC en trobem de força 
interessants. L’aprenentat-
ge pot tornar a ser neces-
sari. Podem fer-ho. Som 
equip. 

A l’anar a buscar medi-
caments a la farmàcia, pres-

crits o no, però sempre sota control mèdic, no 
oblidar informar que teniu diabetis i demanar 
l’assessorament professional, si cal.

Hi ha preguntes que cal respondre, i us po-
dem ajudar a fer-ho, perquè l’acompanyament 
de les persones grans amb diabetis sigui un rep-
te prioritari, informant sobre temes com:

- Compra saludable, coccions i receptes.
- Plats saludables. Distribució d’aliments se-

gons pauta d’una diabetologia equilibrada.
- Hidratació: quant i com.
- Activitat i exercici físic. Tipus d’exercici i 

pauta nutricional.
- Recomanacions de pèrdua de pes.
 I moltes altres qüestions que podrien sorgir.


