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� Entitat sense ànim de lucre que està en constant 
creixement.

� Fou creada el juliol de 1992 pel Dr. Bonaventura 
Clotet a partir de la Unitat VIH de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol.

�La Fundació de Lluita Contra la SIDA és pionera en la 
recerca en VIH.

�Fou la primera a l’Estat que va integrar l’assistència 
mèdica completa per atendre els pacients VIH+.

� Des de 2002 disposa d’estadístics que formen part de 

l’equip de recerca.

Col·laboració Resultats

Els estadístics participen en el disseny d’estudis 
clínics, seguiment i recollida de dades, anàlisis 
interines i finals i presentació dels resultats i 
conclusions.

Estudiants de la UPC gaudeixen de beques de 
col·laboració per millorar la seva formació. Des del 
2002, 9 estudiants han donat suport a la FLS.

La Dra. Guadalupe Gómez dóna  assessorament en 
estadística i metodologia aplicada a les ciències de la 
salut.

La FLS disposa de 8 línies de recerca (toxicitat, coinfecció
per virus hepatotrops, farmacologia clínica, virologia, 
papil·loma virus i infeccions oportunistes, immunologia i 
vacunes, psicologia i dietètica). En totes elles, l’estadística 
hi desenvolupa un paper essencial.

La col·laboració proporciona noves inquietuds científiques 
basats en dades reals i permet fomentar l’ús adequat de les 
tècniques estadístiques.

Els membres de GRASS i FLS co-autoritzen publicacions i 
ponències en revistes i congressos dedicats al VIH de 
reconegut prestigi.

S’ofereix Es demana

Projecte aplicat a la recerca clínica.

Integració en l’equip de recerca.

Estudiant amb interès per la bioestadística.

Preferiblement amb coneixements d’Anàlisi de 
supervivència i de dades longitudinals. 

� Format per docents i professionals de la UPC, UB, 
UAB, UVic i UdL dedicats a l’estudi de l’estadística, el 
desenvolupament de noves metodologies i la seva 
aplicació.

� Medicina, biologia, agricultura, tecnologia dels 
aliments i  edificació són algunes de les àrees de 
recerca. 

� Creat al 1995 per la Dra. Guadalupe Gómez.
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OBJECTIUS:OBJECTIUS:OBJECTIUS:OBJECTIUS:

• Oferir la millor assistència sanitària i humana a les 
persones afectades pel VIH.

• Desenvolupar una recerca independent i competitiva en el 
camp de la infecció pel VIH.

• Formar bons professionals de la salut i traslladar el 
coneixement adquirit a la societat.

OBJECTIUS:OBJECTIUS:OBJECTIUS:OBJECTIUS:

• Fomentar i difondre la recerca en l’Anàlisi de la 
Supervivència en particular i en Bioestadística en general.

• Dissenyar i posar a disposició d’altres grups de recerca 
eines i documentació que facilitin l'aplicació pràctica en 
diversos dominis.

• Constituir un espai de trobada per investigadors bàsics o 
aplicats interessats en aquestes tècniques.

Grup de Recerca en Grup de Recerca en Grup de Recerca en Grup de Recerca en AnAnAnAnààààlisilisilisilisi
EstadEstadEstadEstadíííística de la stica de la stica de la stica de la SupervivSupervivSupervivSupervivèèèènciancianciancia (GRASS)(GRASS)(GRASS)(GRASS)
grass.upc.edugrass.upc.edugrass.upc.edugrass.upc.edu


