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Presentació de STAT-ON™,  
“el Holter per al Parkinson”
Dilluns, 29 d’abril de 2019
17:00 h.

Lugar: Centro Médico Teknon. 
Sala d’Actes

Activitat emmarcada en la 
celebració del Dia Mundial  
del Parkinson

Novetats en 
el maneig del 
Parkinson a 
través de noves 
tecnologies 



Novetats en el maneig del Parkinson a través de noves tecnologies  29 d’abril de 2019

Presentació:
Resultat d’una dècada d’investigació i desenvolupament entre tres pilars fonamentals de la nostra 
societat (universitat, sanitat i empresa), el Holter que ha de permetre avançar en l’autonomia i 
qualitat de vida del pacient de Parkinson ja és una realitat. 

El gran salt tecnològic que suposa el STAT-ON™, “el Holter per al Parkinson”, ha estat possible 
gràcies a la decidida aposta per la innovació i a la feina conjunta de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) a través del Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència (CETpD) 
i la Unitat de Parkinson del Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud, així com de SENSE4CARE, 
spin-off de la UPC, que ha dut a terme el desenvolupament final del dispositiu.

L’objectiu dels equips investigadors ha estat desenvolupar un dispositiu capaç de monitoritzar i 
detectar els símptomes motors de la malaltia de Parkinson, proporcionant dades objectives 
i precises que permetin superar les greus dificultats que sovint es presenten en el maneig del 
tractament.

“El Holter per al Parkinson” és un còmode i discret dispositiu no invasiu que dóna al neuròleg 
informació de gran valor per conèixer amb precisió l’estat del pacient i prendre decisions informades 
sobre el millor tractament, definint pautes de medicació òptimes.

En aquesta presentació, els propis investigadors que han treballat en la creació del STAT-ON™ 
explicaran tots els detalls sobre aquest important avenç. Comptarem també amb la participació 
d’un pacient expert que compartirà la seva experiència amb el nou dispositiu.

La presentació està dirigida tant a les persones afectades de Parkinson i els seus familiars, com a 
neuròlegs i a tots aquells professionals interessats en les noves tecnologies aplicades a la millora de 
la qualitat de vida del pacient de Parkinson.

Inscripcions:
www.teknon.es/es/inscripcions-parkinson
Unitat d’Investigació i Docència
Vilana 12, 08022 Barcelona
T. +34 290 62 68
infodocencia.t2@quironsalud.es

Organitza:

Programa

17:00 - 17:30 h. Novetats en el maneig del Parkinson a través de noves tecnologies.  
 Presentació de STAT-ON™, “el Holter per al Parkinson”
 Dra. Àngels Bayés 
 Neuròloga. 
 Uparkinson. Centro Médico Teknon - Grupo Quirónsalud. 
 Coordinadora clínica i Investigadora i coordinadora  
 en l’àmbit clínic del Projecte Rempark.

 Dr. Joan Cabestany 
 Enginyer en telecomunicacions.  
 Expert en intel·ligència artificial i electrònica aplicada a la dependència  
 i l’envelliment actiu.
 Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
 Departament d’Enginyeria Electrònica.
 Soci co-Fundador i President del Consell d’Administració de SENSE4CARE S.L.

17:30 - 18:00 h. TAULA RODONA.  
 De la subjectivitat a les dades objectives en el maneig del Parkinson
 Dra. Àngels Bayés
 Dr. Joan Cabestany
 Fulvio Capitanio. Pacient expert.
 Moderadora: Purificació Barceló. Periodista de Ciència a Catalunya Radio.


