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Nota de premsa 

III Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi     

 
Prevenció i seguretat en els tractaments són les claus 
per a millorar la qualitat de vida del pacient artròsic 
 
 

•  A Espanya 7 milions de persones pateixen d'artrosi, una malaltia inflamatòria, 
crònica sistèmica i amb afectació cardiovascular. Es tracta d'una malaltia greu, 
de gènere, ja que es calcula que dos de cada tres pacients amb artrosi són 
dones. 
 

• S'ha de conscienciar l'administració per a col·locar al pacient en el centre del 
model de gestió de l'atenció sanitària, perquè les persones tinguin cura de les 
seves articulacions a través de diferents programes de prevenció de la malaltia. 
 

• Les persones amb artrosi han de seguir les prescripcions mèdiques en els 
tractaments, en tractar-se de pacients amb comorbililitats associades i en molts 
casos polimedicats. 
 

• L'eficàcia i seguretat dels tractaments amb teràpia cel·lular en l'artrosi encara 

està per determinar. Els fàrmacs SYSADOA han demostrat reduir el dolor, la 

rigidesa, i disposen d'un bon perfil de seguretat 

 

• Malgrat que s'ha incrementat en aquests últims anys la recerca en aquesta 

malaltia, és important dedicar-li més recursos a l’ I+D+i pel fet que és un 

tsunami que ens està afectant 

 
 
Barcelona, 16 d’octubre de 2019 
 
Al voltant de 800 persones van acudir del 3 al 5 d'octubre al III Congrés Internacional 
de Pacients amb Artrosi, celebrat a l'auditori Axa de Barcelona. Per tercera vegada, 
l'esdeveniment ha reunit pacients, personal sanitari (metges, infermeres, farmacèutics, 
fisioterapeutes, nutricionistes) i investigadors en un únic fòrum en el qual han compartit 
les seves experiències com a pacients amb els últims avanços de recerca científica. 
 
Sota el lema “Dona i artrosi” OAFI ha volgut donar un protagonisme especial als 

testimoniatges de les pacients amb artrosi i a les ponències focalitzades en aquest 

tema per a visibilitzar que es tracta d'una malaltia de gènere. Es calcula que dos de 

cada tres pacients amb artrosi són dones. Així, a Espanya, el 23.5% de les dones de 

més de 15 anys pateixen d'artrosi. 
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Què representa l’artrosi? 

Actualment 300 milions de persones al món la pateixen; a Espanya, 7 milions. Aquesta 
xifra s'ha vist duplicada en els últims 30 anys i es preveu que el nombre de casos 
segueixi en augment degut a l'envelliment de la població. 

Recents estudis revelen que l'artrosi és una malaltia inflamatòria crònica i 
sistèmica, amb afectació cardiovascular. L'artrosi és una malaltia articular 
degenerativa que afecta tant al cartílag com a l'os i als teixits tous de l'articulació. 
 
Actualment, l'artrosi suposa un cost mig anual de 4.738 milions d'euros per al sistema 
sanitari espanyol (centrant-nos únicament en artrosi de genoll i maluc) i, malgrat la 
seva prevalença, continua sent una malaltia desconeguda per a la majoria de la 
població 
 
Inauguració 

La inauguració del Congrés va comptar amb la intervenció de la Sra. Pilar Saura, 

directora general de Planificació en Salut de la Conselleria de Salut de la Generalitat 

de Catalunya i de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures 

del Ajuntament de Barcelona. 

El pacient al centre del model de gestió 

Va obrir el Congrés el Dr. Josep Vergés, president i CEO d’OAFI, resumint les línies de 

recerca que s'estan realitzant en la fundació i recalcant la importància de la prevenció 

de la malaltia mitjançant accions específiques que s'inclouen en el programa Artro360, 

que col·loca al pacient en el centre del model de gestió d'atenció sanitària. 

En una altra de les ponències, el Dr. Manel Santiñá, President de la Societat 

Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) va destacar el projecte Artro360, basat 

en el desenvolupament i implementació d’un nou model en la gestió de l'artrosi, 

en paraules del Dr. Manel Santiñá: «L'aplicació d'ARTRO360, en el qual el pacient és 

el centre, pot millorar la qualitat de vida dels nostres pacients que pateixen la malaltia i 

reduir, a més, el cost sanitari». Participen en el Artro360: Senfyc, Semergen, Semag, 

SER, Setrade, SERFAC i l'escola d'infermeria de la Universitat de Barcelona. 

Durant la taula rodona “Voluntariat: Talent Femení i Actitud OAFI”, la Sra. Ann 

Palmer, presidenta i CEO de la Arthritis Foundation (AF) va explicar l'estreta 

col·laboració entre totes dues fundacions en la prevenció i tractament d'aquesta 

malaltia. La Sra. Maria Teresa Vergés, directora de l'Àrea de Pacients de la fundació 

OAFI, va destacar les històries personals dels pacients, demostrant la cara més 

humana de l'artrosi i com elles han anat millorant de la seva malaltia 

Durant la ponència, els afectats per l'artrosi van tenir l'oportunitat de donar el seu 

testimoniatge. 
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A la ponència “Paper del pacient en els assajos clínics “, la Sra. Nathalie Bere, 

Patient Engagement en l'Agència Europea del Medicament (EMA), va sostenir la 

importància de la participació dels pacients en totes les fases del registre de 

medicaments a la Unió Europea. El Dr. Xavier Carné, membre del comitè científic del 

European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN), va emfatitzar la 

importància de la participació del pacient en els comitès d'ètica i en les decisions que 

afecten la seva malaltia. En la mateixa línia, la Sra. Marta Manso del SERMES va 

proposar que els propis Clinical Research Organisation (CROs) es vinculin amb les 

associacions de pacients per a validar protocols d'assajos clínics. 

Seguretat en els tractaments 

En referència a la ponència “Seguretat en el tractament de l'artrosi”, el Professor 

Antonio García, president de l'Institut Teófilo Hernando, va advertir sobre els 

avantatges i inconvenients dels fàrmacs i la valoració benefici-risc. També va raonar 

sobre els efectes adversos dels analgèsics antiinflamatoris no esteroides (AINES) i la 

morfina i els seus derivats, recomanant seguir les prescripcions realitzades pel metge i 

no prenent-los de manera individual i sense control. A més, en el cas de l'artrosi, la 

seguretat en el tractament té encara més valor ja que existeixen comorbilitats 

associades i en molts casos es tracta de pacients polimedicats.. 

Un dels temes principals que es va abordar durant el Congrés van ser els SYSADOA. 

El Dr. Jordi Monfort, cap del Servei de Reumatologia de l'Hospital del  Mar de 

Barcelona va posar de manifest que els SYSADOA, grup de fàrmacs d'efecte lent per 

al tractament de l'artrosi, són l'opció terapèutica que millora la capacitat 

funcional i la qualitat de vida dels pacients amb artrosi donat el seu perfil de 

seguretat, explicant l'informe realitzat amb les diferents societats mèdiques de 

primària i especialistes utilitzant el mètode Delphi. 

A la ponència “Llibertat de prescripció: Primer l'ètica i l'accés equitatiu”, el Sr. 

Julio Sánchez Fierro, advocat i doctor en ciències de la salut va subratllar la 

transcendència de l'ètica en la correcta prescripció de medicaments i l'accés equitatiu 

a tot el sistema nacional de salut. 

Osteoporosi i artrosi 

Una de les ponències més esperades “Osteoporosi, cura i prevenció” amb la Dra. 

Cristina Carbonell, de l’Institut Català de la Salut, va especificar com tractar 

l'osteoporosi posant l'accent en com prevenir-la, atès que al voltant del 30% de 

pacients amb artrosi tenen també osteoporosi. La Sra. Mª Antonia Robles, presidenta 

d’AECOSAR i la Sra. Carmen Sánchez, d’AECOSAR, van exposar el rol de la pacient 

en la seva malaltia i el paper clau que juguen les associacions de pacients com OAFI i 

AECOSAR. 
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Teràpia cel·lular 

Una altra de les novetats importants que es va tractar durant el Congrés va ser la 

teràpia cel·lular. La ponència “Què és la Teràpia Cel·lular? “ impartida per la Dra. Sol 

Ruiz, Cap de Divisió de Productes Biològics, Teràpies Avançades i Biotecnologia de la 
Agència Espanyola del Medicament (AEM), va descriure en què consisteix la teràpia 

cel·lular i el paper que Espanya exerceix en aquest camp de recerca. També va 

avançar que una teràpia cel·lular es considera com un medicament, per la qual 

cosa ha d'estar sempre avalada per l'autorització de l'Agència Espanyola del 

Medicament (AEM) mitjançant la seva aprovació, ús compassiu o autorització d'assaig 

clínic. 

En una altra de les taules dedicades a aquest tema, “Tractaments amb teràpia 

cel·lular” , la Dra. Montserrat Salarich, especialista en angiologia i cirurgia vascular, 

va referir la seva experiència personal d'aplicació de cèl·lules mesenquimals (cèl·lules 

mare) en pacients amb isquèmia vascular. D'altra banda, el Dr. Juan Pedro Lapuente, 

especialista en medicina regenerativa i enginyeria tissular, va mostrar la seva gran 

experiència en la utilització de les teràpies cel·lulars en determinades patologies 

valorant la seva eficàcia i seguretat en diferents indicacions clíniques. 

Llançament de l’Arthrotest® i l’Osthotest®, 

En relació als projectes de la fundació OAFI, la Dra. Marianna Vitaloni, responsable 

d'I+D de la fundació, va introduir tres assajos clínics que s'estan duent a terme en 

aquest moment amb nous tractaments per a l'artrosi. i va anticipar que a partir de 

gener es llançaran al mercat  l’ Arthrotest® primer test en saliva per a la 

identificació de progressió de l'artrosi de genoll, i l’Osthotest®, primer test en saliva 

per a la identificació de l'osteoporosi. 

Testimoniatges de pacients 

El Congrés va comptar també amb una taula en la qual els pacients afectats per 

l'artrosi van tenir l'oportunitat de preguntar tots els seus dubtes a la Dra. Fabiola 

Alejandra Ojeda, del Servei de Reumatologia de l'Hospital del Mar. 

Sostenibilitat del sistema sanitari 

Una de les ponències més esperades “Viabilitat econòmica d'un sistema universal 

d'assistència sanitària. Aproximació al moment actual” va revisar el sistema 

sanitari actual des d'una òptica econòmica, de la mà del Prof. Santiago Niño Becerra, 

catedràtic d'estructura econòmica del IQS School of Management, concloent que el 

sistema sanitari actual és inviable i no és sostenible, posant especial èmfasi en 

“l'autoresponsabilitat del pacient”. En aquest sentit, va destacar el treball de la 

fundació OAFI en la difusió, coneixement, i autoresponsabilitat del pacient artròsic.  
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En el debat posterior a la ponència, el Dr. Gonçal Lloveras, director general de la 

Clínica Diagonal, el Dr. Carlos Lens, exsubdirector general de qualitat dels 

medicaments i productes sanitaris del Ministeri de Sanitat, Consums i Benestar social, 

i el Dr. Alfonso Beltrán, director general de la Fundació per a la Innovació i la 

Prosperitat en Salut a Espanya, van afirmar que caldrà intentar que el sistema sigui 

sostenible però s’hauran de prendre mesures de diversa índole per a que sigui una 

realitat. En aquest escenari, el paper del pacient serà fonamental per al manteniment 

del sistema. 

Arquitectura per a persones amb artrosi 

En el Congrés també es va tractar sobre la importància de l'arquitectura per a les 

persones amb mobilitat reduïda. La Sra. Iolanda Moragues, cap de Servei de Suport 

de Programes Socials de la Diputació de Barcelona i la Sra. Queralt Garriga, 

professora associada en ETSAB van explicar com ha de ser la casa o el bany dels 

pacients amb artrosi i osteoporosi ja que el 4% de les fractures òssies es produeixen al 

bany. La Sra. Iolanda Moragues va explicar el projecte que es té lloc a la Diputació de 

Barcelona per a millorar els banys de persones amb dificultats econòmiques. 

Rehabilitació de dones amb artrosi 

Per a la Sra. María José Rivas, fisioterapeuta, la rehabilitació de la dona amb artrosi 

mitjançant la dansa teràpia és possible. La malaltia articular és molt freqüent en la 

dona i amb una teràpia adequada es pot millorar. 

El rol del farmacèutic comunitari 

Un altre punt a destacar en el Congrés va ser la intervenció del Sr. Eloi Menéndez, 

farmacèutic comunitari (SEFAC), que va explicar el document de consens signat per 

les societats Semergen, Sefac i OAFI en el qual es promou que el farmacèutic 

comunitari pugui donar informació adequada a les persones que pateixen d’artrosi. 

Alimentació i inflamació 

A la taula dedicada a l'alimentació i inflamació crònica, va apuntar la Sra. María 

Cayuela, farmacèutica, la importància de la nutrigenètica, mentre que el Dr. Cristóbal 

Orellana va descriure alguns estudis sobre col·lagen hidrolitzat per al tractament de 

l'artrosi. A més, la Sra. Sonia Moreno, farmacèutica, va explicar que els SPMs, derivats 

de l`’Omega3 tenen substàncies naturals provinents del peix que són antiinflamatoris 

naturals molt segurs que s'usen per a la inflamació crònica, encara que cal esperar i 

comprovar si els assajos clínics en esportistes confirmen la seva eficàcia i seguretat en 

l'artrosi de genoll (assaig clínic en curs). 

Finalment, el Sr. Esteban Sinde, biòleg expert en micologia, va exposar com s'estan 

usant les arrels dels fongs, les hifes, en la prevenció i el tractament d'algunes malalties 

inflamatòries. A la seva intervenció va apuntar a un estudi pilot observacional que 

evidencia la possible eficàcia d'aquests productes en l'artrosi amb resultats previs 

prometedors encara pendents de confirmar en assajos clínics majors. 
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Esport d'alta competició i salut 

Les ponències sobre esport d'alta competició i salut van comptar amb el testimoniatge 

d'esportistes que han patit problemes articulars a causa de la sobreutilizació de les 

articulacions. Des del punt de vista mèdic, la Dra. Silvia Treviño, la Dra. Eva Ferrer, 

serveis mèdics FC Barcelona, i el Dr. José María Villalón, serveis mèdics de l'Atlètic de 

Madrid van sostenir que l'esport d'alta competició pot ser perjudicial pel que s'han 

d'adoptar mesures preventives per a evitar l'artrosi en el futur. 

Clausura 

El tancament del Congrés va ser a càrrec del Dr. Marc Ramentol, director general de 
Professionals de la Salut de la Generalitat de Catalunya, qui va clausurar el congrés 
afirmant que a Catalunya l'artrosi afecta a més de 600.000 persones i apuntant que 
“Lluitar contra l'artrosi no serà fàcil, és un monstre encara massa invisible. Però tenim 
una gran fortalesa: uns pacients empoderats i amb ganes de participar”. En aquest 
sentit, les associacions de pacients com OAFI estan aportant molt a aquesta malaltia. 
 
 
 
Sobre OAFI 
 
OAFI és la Fundació Internacional de pacients amb Artrosi. Única en el món, amb seu a 
Barcelona, lidera a nivell mundial projectes de prevenció, conscienciació, tractament i millora de 
la qualitat de vida de les persones amb artrosis o susceptibles de patir-la. Treballa per a posar 
fre a aquesta patologia inflamatòria crònica que, amb l'increment de l'esperança de vida i 
l'envelliment de la població, presenta una tendència d'afectació cada vegada més preocupant. 
La Fundació ha desenvolupat programes educacionals per a millorar i prevenir aquesta 
patologia, per a tots els segments de població susceptibles de patir artrosi: OAFI WOMAN, 
OAFI SPORT, OAFI CHILDREN, OAFI VETERANS, OAFI WELLNESS PACIENT EXPERT, 
entre altres. A més, està liderant projectes internacionals de recerca per a millorar la qualitat de 
vida dels pacients amb artrosi. 
 

 
Web 
https://oafifoundation.com/ 
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