
Ictus... infantil? 
 Nou anunci de la Marató: Un nen troba obstacles en el seu dia a dia a l’escola, la mà no l’obeeix, companyes i docents s’ho miren amb perplexitat, no entenen què li passa i no saben com ajudar-lo. La situació i el to dramàtic de la cançó ens corprèn l’ànima, però quan el nen surt de l’escola el cor se’ns relaxa, tot ha estat un malson, és la mare qui ha patit un ictus i interpretem que ell també en carrega les conseqüències. Desconeixent la real intencionalitat dels creadors de l’espot, la hipotètica paràlisi del nen existeix, i l’anunci és una autèntica metàfora de la situació social que viu una criatura amb dificultats motrius d’origen neuronal. A les terres de Lleida hi ha un cas d’ictus infantil a l’any, poca broma.   Majoritàriament, els accidents cerebrals a la infància són prenatals o perinatals, abans o durant el part. Poden anar acompanyats de prematuritat o tractar-se d’un naixement a terme. Són conseqüència d’una infinitat i variabilitat de causes, molts cops d’origen desconegut que la Medicina Fetal encara no ha esbrinat o no ha sabut o pogut actuar per esquivar el dany. La nostra Sanitat compta amb molt bones Unitats Neonatals i Serveis de Pediatria en les vàries àrees que afecten un infant, però una cosa molt important falla a la cadena...  L’afectació comuna i més clara sol ser l’hemiparèsia, la dificultat de moviment de la part dreta o esquerra del cos. Però no existeix, per part del Departament de Salut, un Protocol clar, concret, adient i definit per a la rehabilitació en fisioteràpia infantil, l’única medicina existent.  En la major part dels casos, el Protocol que es segueix no s’adequa a les necessitats dels infants. Es fa una derivació, per la Llei 18/2003, als fisioterapeutes del CDIAP (centre infantil del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). Centres exempts de dur a terme una tasca rehabilitadora específica i sistemàtica de la part afectada, i per tant, mancats de la infraestructura adient. Molts CDIAP declaren no ser centres rehabilitadors, sinó d’atenció precoç, dos termes que no tenen res a veure l’un amb l’altre, però es barregen. I atenció: legalment, estar atès per CDIAP és incompatible amb ser atès per Salut (que sí treballa les parts afectades de la manera abans esmenada), a no ser que hi hagi un empitjorament.   I sense un criteri clar, la criatura serà donada d’alta del CDIAP entre els 4 i els 6 anys. La situació s’agreuja en aquest moment, perquè la família queda a l’albir del criteri mèdic i la bona voluntat de Salut, que de forma dosificada, li adjudicarà unes sessions, havent de lluitar contra les retallades i la manca de protocol. Actualment, les famílies que paguem fisioterapeutes per manca d’actuació de Salut, ens costen més diners que els que els porten a jugar amb el Barça. I malgrat haver-hi centres privats a les Terres de Lleida, seguim a les antípodes de les famílies barcelonines que accedeixen als millors centres privats que ofereixen les teràpies més innovadores i amb la última tecnologia dedicades a la infància.   
Considerem que aquest no és un tema de Família, sinó de Salut. I demanem al Departament de Salut que elabori un Protocol de Rehabilitació paral·lel al protocol del CDIAP, que no sigui excloent amb aquest últim, i que ofereixi fisioteràpia als 



nens i nenes amb dificultats motrius causades per dany cerebral, de manera ininterrompuda i durant tot el seu creixement.   Hi ha dues premisses que fan urgent la posada en marxa d’aquest circuït: la primera és que les nenes i nens estan en procés de creixement, i per tant les afectacions també estan en canvi continu. I la segona és que posseeixen un gran valor que perdran amb el temps: la Neuroplasticitat, l’enorme capacitat de redreçar les ordres cerebrals. Els estudis dedicats a la rehabilitació infantil constaten que l'aplicació de la teràpia més adient en cada cas i moment, atenuen les dificultats motrius i en fan millorar la funcionalitat, podent arribar a seqüela zero. D’altra forma, possiblement farem tard, i un de cada 1000 nens i nenes d’avui seran adults amb unes seqüeles que s’haurien pogut minimitzar. L’organització és clau, i els recursos, necessaris.    Grup de mares i pares pel protocol de rehabilitació infantil a Lleida.   AMILL. Associació Ictus Lleida  Hemiweb. Associació d’Hemiparesia Infantil   Associació Esportiva Píbody 


