COL·LABORA-HI!

L’INSTITUT

Amb la vostra col·laboració, podeu ajudar
a finançar els grups de recerca de l’IIB
Sant Pau. Així, contribuireu a investigar
aquelles malalties que no compten amb
tractaments específics o no tenen cura.

L’Institut d’Investigació Biomedica
Sant Pau (IIB Sant Pau) és un centre
de recerca en medicina bàsica, clínica,
epidemiològica i de serveis sanitaris que
té com a missió desenvolupar noves
tècniques i processos per millorar la
qualitat de vida del ciutadà.

Si voleu col·laborar amb la recerca
a Sant Pau, empleneu el formulari del dors.

DÓNA SUPORT
AL GRUP DE
RECERCA EN
NEUROBIOLOGIA
DE LES
DEMÈNCIES DE
SANT PAU

L’IIB Sant Pau es va constituir el 2009
com una associació d’entitats que,
per proximitat i història, treballen
conjuntament en la investigació. El 2011,
l’IIB Sant Pau es va consolidar com a
centre d’excel·lència en recerca en rebre
l’acreditació com a Institut d’Investigació
Sanitària per part de l’Institut Carlos III.
L’IIB Sant Pau impulsa projectes de
l’anomenada recerca translacional, és a
dir, promou l’aplicació de la investigació
bàsica en la pràctica clínica, amb l’objectiu
darrer de la cura del pacient.

Més informació:
IIB Sant Pau
Sant Antoni Maria Claret, 167
Pavelló de Sant Frederic
08025 Barcelona
Tel: 93 553 78 69
donaƟusiib@santpau.cat

LLUITA
CONTRA

L’ALZHEIMER

QUÈ ÉS L’ALZHEIMER?
L’Alzheimer és un trastorn degeneratiu
greu, que ataca lentament la memòria i
les aptituds del pensament, i que amb
el temps afecta la capacitat de portar a
terme tasques quotidianes. És la causa més
freqüent de demència en gent gran i els
seus símptomes acostumen a aparèixer a
partir dels 60 anys d’edat.

De moment no existeix cap tractament
que reverteixi el procés de degeneració
que comporta aquesta malaltia. Sí es
disposa d’alguns fàrmacs que poden
millorar els símptomes de l’Alzheimer en
determinades etapes de la malaltia. Tot i
així, per poder seguir investigant sobre la
malaltia i trobar medicaments que la curin
o ajudin a pal·liar els seus símptomes, cal
que la societat contribueixi donant suport
econòmic a la recerca.

El grup de recerca en Neurobiologia de
les Demències, dirigida pel Dr. Alberto
Lleó, és un equip format per metges
neuròlegs, biòlegs i psicòlegs, que
treballen conjuntament per avançar en
la cura i coneixement de les malalties
neurodegeneratives com l’Alzheimer.
Les principals línies de recerca són:


CAL QUE
LA
SOCIETAT
DONI
SUPORT
ECONÒMIC
A LA
RECERCA



Bases genètiques i biològiques
de l’Alzheimer i d’altres malalties
neurodegeneratives.
Detecció precoç de l’Alzheimer i
nous tractaments per alentir la seva
progressió.

Podeu fer el vostre donatiu al
grup de recerca “NEUROBIOLOGIA
DE LES DEMÈNCIES”, per a la lluita
contra l’Alzheimer a través de
Servicaixa.

DONATIUS A TRAVÉS
DE SERVICAIXA
Als caixers automàtics:
A la pantalla-menú, seleccioneu “Altres operacions”
i després “Donatius”.

Les fites assolides el 2011-2012
pel grup de recerca han estat,
entre d’altres:


Més de 40 publicacions
internacionals en revistes
científiques.



Finançament de 6 projectes
competitius nacionals i
internacionals



Obtenció de premis i patents.

Organització

de cursos per
a especialistes nacionals i
internacionals.

També podeu fer un donatiu per
al “DESENVOLUPAMENT RECERCA
BIOMÈDICA I SANITÀRIA” de
l’Institut de Recerca de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.

Des del web:
https://portal2.lacaixa.es/apl/donativos/index_ca.html



En l’actualitat més de 30 milions de
persones pateixen Alzheimer al món, i
es calcula que cap el 2050 hi haurà més
de 110 milions. A Espanya, 600.000
pacients pateixen aquesta malaltia i es
calcula que uns 200.000 malalts no estan
diagnosticats. El progressiu envelliment
de la població implicarà que en uns 50
anys la xifra de persones afectades a l’Estat
assoleixi el milió i mig.

D’AQUÍ
50 ANYS
TINDREM
1.500.000
AFECTATS
A TOT
L’ESTAT

RECERCA EN
TRASTORNS DE LA
MEMÒRIA A SANT PAU

FES-TE COL·LABORADOR
Empleneu el formulari i lliureu-lo:


Per correu postal o personalment a l’adreça:
Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Antoni M. Claret, 167 (Pavelló de Sant Frederic, 1a planta)
08025 Barcelona



Escanejat a l’adreça
donatiusiib@santpau.cat



Per fax al 93 553 78 72

DADES DEL TITULAR

* dades obligatòries

Nom i cognoms*
Adreça*
Població*

CP*

Telèfon

Mòbil

DNI/NIF*

Correu electrònic

MODALITAT DE COL·LABORACIÓ
Al grup de recerca “NEUROBIOLOGIA DE LES
DEMÈNCIES”, per a la lluita contra l’Alzheimer.
Dr. Alberto Lleó,
responsable del grup.

Al “DESENVOLUPAMENT RECERCA BIOMÈDICA
I SANITÀRIA” de l’Institut de Recerca.

Investigadors/es del grup.

€

IMPORT DE LA DONACIÓ:

Periodicitat:
Mensual

Trimestral

Anual

Domiciliació bancària (Empleneu els 20 dígits)

Entitat

Oficina

Signatura*

En cas que volgueu donar-vos de baixa, cal que envieu un correu
electrònic a l’adreça donatiusiib@santpau.cat.

DC

Núm. de compte

INFORMACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA DE DADES PER A FINALITATS FISCALS I INFORMATIVES
Els donatius efectuats a l’entitat estan subjectes als beneficis establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Les donacions rebudes a la Fundació podran gaudir
de les deduccions previstes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a l’Impost sobre societats. A aquests efectes
la Fundació emetrà el corresponent certificat acreditant la donació efectuada.
Amb sujecció a la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades s’incorporaran a un fitxer
automatitzat titularitat de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la finalitat de confeccionar
i remetre-li al domicili indicat el certificat fiscal referent a la seva donació, i amb la finalitat que l’entitat esmentada pugui
tenir coneixement de les persones que fan donacions i li pugui remetre la informació sobre la mateixa i les activitats que
du a terme. Vostè declara sota la seva responsabilitat que les dades indicades són certes, correctes, actualitzades i que li
pertanyen. Conforme a la Llei de protecció de dades, vostè podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accedir, rectificar i
cancel•lar les seves dades i d’oposar-se al seu tractament, adreçant-se per correu a donatiusiib@santpau.cat.

