
ALGUNES IDEES I XIFRES CLAU 
D'acord amb l'estudi de l'Organització Internacional del Treball publicat en 2015 sobre la "atencio a llarg terme per a 
la gent gran: una revisió dels dèficits de cobertura en 46 països", la meitat de la gent gran del món no te atenció de 
qualitat a llarg terme. A Europa, es calcula que el 30% de les persones grans no tenen accés a una atenció de 
qualitat (en comparació de les Amèriques, on es calcula al voltant del 15%). No obstant això, també s’assenyala que 
les xifres nacionals "varien significativament". El Estudi també revela un dèficit mundial de 13,6 milions de 
treballadors per l’atenció a la gent gran,dels quals  2,3 milions a Europa i de 1,6 milions a les Amèriques 
 
Les 6 raons més importants per les quals l'atenció a llarg terme i la dignitat de les persones grans que necessiten 
atenció han de ser una prioritat per a l'acció a tots els nivells : 
 
1. L'accés a l'atenció a llarg termini no és un cost, una càrrega o un problema, sinó un dret de la gent gran i una 
inversió que mereix la dignitat de totes les persones a mesura que envelleixen 
 
2. Davant de les limitacions funcionals és el risc inherent a la vida que mereix una resposta integral, a través del 
desenvolupament dels sistemes d'atenció universals a llarg termini en tots els països 
 
3.Les necessitats d'atenció a llarg terme no han de donar lloc a un augment de risc de pobresa de les persones grans 
i les seves famílies, ni a la reduccio de  la despesa pública per la  salut i de llarg terme . L'augment de pagaments de 
les despeses a partir de  la propia butxaca, no es una solució sostenible. 
 
4. Preveure per l’atencio  a llarg terme les necessitats de serveis públics adequats, la capacitació del personal i el 
reconeixement de les seves competències, són maneres molt més eficients d'abordar el tema que el reclutament de 
voluntaris per fer front a l'escassetat de personal i l'augment de la càrrega de la responsabilitat familiar 
 
5. Invertir en atenció a llarg termini significa invertir en noves oportunitats d'ocupació, el desenvolupament de 
competències professionals, millora de les condicions de treball, així com la qualitat dels serveis de suport als que 
treballen en benefici de la societat en el seu conjunt. 
 
6. L’envelliment amb dignitat és o es convertirà en una preocupació per a tots nosaltres; tots tenim un interès 
personal en l'adopció de mesures per fer complir els drets de les persones grans que necessiten atenció, així com 
garantir la qualitat de vida de les futures generacions de persones grans. 
 
Algunes xifres clau 
Les projeccions mostren grans i sostinguts augments en l'esperança de vida en néixer, encara que amb un 
considerable grau de diversitat en tots els Estats membres  
El 2009, els homes i dones a la UE-27 als 65 anys podien esperar viure més de la meitat dels seus anys restants amb 
una fragilitat o discapacitat que pugui afectar la seva capacitat per gestionar les activitats instrumentals i / o auto-cura 
de la vida diària (Document de treball sobre l'atenció a llarg termini de la Comissió Europea 2013) 
Pels anys a partir de  2060, es preveu que els majors  de  65 anys augmentaràn del 18% al 28% de la població. Els 
majors de 80 anys augmentran del 5% al 12% i arribaran a ser gairebé tan nombrosos com la població jove. (informe 
sobre l’envelliment de la Comissió Europea, 2015). 
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-  Més de la meitat de la gent gran en el món no reben una atenció de qualitat a llarg terme. 30% a Europa (estudi de 
cura a llarg termini de l'OIT per a la gent gran: una revisió dels dèficits de cobertura en 46 països, 2015) 
- El maltractament a persones majors per a les persones grans amb necessitats d'atenció d'alta arriba al 25%; A més, 
s'estima que fins a un 80% dels casos de maltractament a persones grans no es denuncien (informe europeu de 
l'OMS sobre la prevenció del maltractament d'ancians, 2011). 
- 13 dels 14 països de l'OCDE mostren una creixent preocupació sobre els temps d'espera per als serveis de cures 
de llarga durada i aproximadament la meitat recullen dades sobre els temps d'espera per accedir a l'atenció a llarg 
termini (publicació de l'OCDE d'una enquesta de 2012 « Una bona vida en la vellesa », 2014) 
- Més del 90% de les persones que presten cures informals de manera regular tenen una relació familiar amb les 
persones que cuiden. Els cuidadors informals són normalment les esposes i les filles .Es considera que el valor 
econòmic de l'atenció familiar no remunerada com a percentatge del cost total de l'atenció a llarg termini als Estats 
membres de la UE oscil·la entre el 50% i el 90% (informe de la CE-SPC en matèria de protecció social adequada per 
llarg necessitats d'atenció de termini) 


