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El programaPacient Expert dóna suport alsmalalts
crònics perquè aprenguin a conviure amb lamalaltia.
Hi ha grups sobre diabetis,malalties cardíaques, artritis
o dolors crònics, entre d’altres.

Salut treballa en unnoupla per aconseguir que els
pacients crònics complexos es tractin des de l’atenció
primària i els seues propis domicilis. L’objectiu ésmillorar
la qualitat de vida del pacient i estalviar recursos.

acurat i sempre moni-
toritzat per nosaltres”, igual
que el de tots els integrants
del grup, que també han
d’adquirir una sèrie de com-
promisos abans d’entrar en
el projecte.

El programa Pacient Ex-
pert no és l’única iniciativa
que ha desenvolupat Salut
per equilibrar les visites dels
pacients crònics als hospi-
tals. Recentment, el respon-
sable d’Atenció Primària a
Lleida, Eugeni Paredes, ex-
plicava a SEGRE que Salut
vol redissenyar el model de
gestió dels malalts crònics
complexos per permetre que
aquests puguin ser tractats
des de casa (vegeu el des-
glossament).

A més, aquest any també
s’ha posat en marxa un pla
pilot per impulsar la telecon-
sulta entre els CAP i els es-
pecialistes d’Arnau i Santa
Maria, amb l’objectiu que
els primers tinguin més ca-
pacitat de resolució i deri-
vin menys pacients als hos-
pitals.

I fora dels hospitals? Els
pacients lleidatans compten
amb multitud d’associacions

de suport a les persones ma-
laltes. Gran part —més de
quaranta— tenen la seu a
l’Espai de Salut, que funci-
ona des de fa un parell
d’anys i està gestionat per la
Federació d’Entitats per a la
Salut (Fesalut) en col·labo-
ració amb l’empresa Gestió
de Serveis Sanitaris (GSS).
“N’estem molt satisfets, no
esperàvem una acollida tan
bona”, explica el president
de Fesalut, Josep Maria For-
nós. Entrar a formar part
d’aquest entramat és fàcil.
Únicament cal ser una enti-
tat que treballi per millorar
la qualitat de vida de les per-
sones afectades per alguna
malaltia. I pagar un lloguer
simbòlic que ajuda al man-
teniment de la infraestruc-
tura. “Economitzem els re-
cursos perquè aprofitem les
sinergies entre les entitats”,
afirma la seua coordinado-
ra, Francesca Férriz. Ara
l’equip té la mirada posada
en la consolidació del pro-
jecte. “Tenim moltes idees,
intercanvis, programes
d’horticultura terapèutica i
projectes amb els col·legis
per atansar als nens la rea-
litat d’algunes malalties per
normalitzar-les”, conclou
Férriz.
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La teleconsulta i
els tractaments a casa
són altres dels canvis
que impulsa Salut

Alguns dels responsables de Fesalut i de les associacions Adima i Amill, davant de
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«Quan surts de
l’hospital després d’un
ictus et sents perdut»

■ L’Associació de Malalts d’Ic-
tus de Lleida (Amill) és una de
les entitats que formen part de
l’Espai de Salut.Va néixer el
2009 amb una desena de socis
i ja són més de 70. “Vam veu-
re la necessitat d’orientar els
pacients i els seus familiars, per-
què quan surts de l’hospital
després de tindre un ictus et
sents perdut, desemparat”, ex-
plica el seu secretari, Ramon
Fornós. Cada any es registren
a Lleida 900 casos d’ictus, tam-
bé conegut com a infart cere-
bral, i les seues conseqüènci-
es són molt diverses i depenen
de cada afectat. La primera fi-
ta de l’associació va ser crear
un programa de voluntariat.Ac-
tualment són set afectats que
cada setmana visiten els ma-
lalts d’ictus ingressats a l’Hos-
pital Arnau deVilanova. “Els
malalts ho agraeixen molt i els
seus familiars també, perquè el
pitjor és el desconeixement”,

explica Fornós. El projecte es
troba ara en fase d’implantació
a l’Hospital de Santa Maria i
els voluntaris també acudeixen
a cases particulars si se’ls sol·li-
cita. “Informem els pacients del
que fa l’associació i de les pos-
sibilitats que tenen per rehabi-
litar-se.” Els socis d’Amill tam-
bé es reuneixen cada dimarts
per fer tertúlia i ara han comen-
çat una innovadora teràpia
d’horticultura (vegeu SEGRE
de dijous). Consisteix a conre-
ar un hort juntament amb ma-
lalts d’Alzheimer i Parkinson
per fomentar l’exercici físic i
relacionar-se entre ells.A més,
Amill compta amb convenis
amb centres de logopèdia, psi-
cologia i rehabilitació per aba-
ratir els tractaments. “L’asso-
ciació col·labora amb el cost de
les teràpies, que són llargues i
cares”, explica Fornós. Per la
seua part, el president de l’as-
sociació, Ernesto Ros, resumeix
en dos paraules la clau per su-
perar un ictus: comprensió i
constància. “No s’ha de decau-
re, però amb força de voluntat,
tots podem”, finalitza.

RamonFornós
SECRETARI D’AMILL


