
Reflexions sobre salut, equitat i gènere

La desigualtat de gènere afecta la salut de les dones

Lliçons de la pandèmia per a les pròximes crisis

La salut digital per tancar la bretxa d’accés

Aprenentatges del seminari web Exploring the nexus between health, equity, and gender, organitzat pel clúster global d’universitats de l’objectiu de desenvolupament sostenible 3, 
liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per mitjà de l’eHealth Center, i l’Associació Internacional d’Universitats (IAU).

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut de dones i nenes és motiu d’especial preocupació en gairebé totes les societats.

Segons els ponents, durant la crisi sanitària originada per la COVID-19, les dones es van veure especialment afectades. Alguns dels factors que hi van poder contribuir són:

La salut digital podria tenir un gran impacte en la salut, i augmentar les oportunitats d’accés alhora que se’n redueixen els costos. Els experts coincideixen a identificar una sèrie de 
beneficis, però també alguns desafiaments que s’haurien d’atendre de manera específica. Són els següents:

La desigualtat i les discriminacions de gènere 
afecten la salut de les dones de tot el món, de 
tres maneres diferents:

Més exposició al contagi. Predomini femení en sectors
més exposats, com:

Beneficis

Desafiaments

Més càrrega domèstica. Pot provocar que les dones tinguin:

Com a conseqüència, la salut de les dones es podrà veure afectada durant anys, tant en l’aspecte físic 
com en el mental.

Són diversos els factors socioculturals que alimenten les desigualtats de gènere en la salut. I el pes de cadascun 
varia molt entre països, i fins i tot entre territoris d’un mateix país. Alguns d’aquests factors són:

Participants Recupera el seminari aquí:
Moderadora: 
Gemma Marfany, professora de Biologia i Genètica a la Universitat de Barcelona. 

Ponents:
Lídia Arroyo, sociòloga i investigadora del grup de recerca Gènere i TIC a la Universitat Oberta de Catalunya; 
Edward Bichetero, responsable tècnic sènior de Ciència de Dades i Informàtica en el programa Monitoring and 
Evaluation Technical Support (METS) de la Universitat de Makerere (Uganda); 
Hannah Dahlen, professora d’Obstetrícia, degana associada de recerca i HDR i líder d’Obstetrícia a la Universitat 
de Sydney Occidental (Austràlia); 
Retna Siwi, membre de la Divisió de Salut Pública a la Universitat Gadjah Mada (Indonèsia). 

Obertura: 
Hilligje van’t Land, secretària general de l’Associació Internacional d’Universitats. 

Tancament: 
Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca i presidenta del Consell de Direcció de l’eHealth 
Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

El seminari web Exploring the nexus between health, 
equity, and gender es va celebrar el passat 7 de juny del 
2022.
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Desigualtats en les relacions de poder i 
violència de gènere.

El sector sanitari

Més accés a la 
informació sobre salut

Costos extres per a les 
famílies (dispositius, 
internet)

Enfocament de salut centrat en el rol 
reproductiu de la dona.

El sector de les cures

Reforç dels sistemes 
sanitaris actuals

Efectes de la bretxa 
digital

Reducció de costos 
vinculats a la sanitat

Rigor de la informació 
que es publica

Menys salut física i mental

Les dones anteposen el benestar 
domèstic a les seves pròpies necessitats.

El sector d’atenció al públic

Més accés a la salut

Reptes en la generació 
de confiança entre el 
professional de la salut 
i la persona amb una 
patologia

Menys oportunitats de prosperar en les seves carreres professionals

La recerca en salut no incorpora prou 
la diversitat de la població.

Accés a 
 la salut

Exposició a  
malalties

Vulnerabilitat


