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Manifest día 26 octubre 2019 

 

El 29 d’octubre es celebra el Día Mundial de l’Ictus, data elegida per 

l’Organització Mundial de l’Ictus  amb l’objectiu de conscienciar a la societat per 

a la prevenció i el tractament d’aquesta malaltia. Aquest any sota el lema 

“Rehabilitar per continuar vivint”. 

La paraula Ictus ve del llatí i vol dir cop o atac, stroke en anglès.  

L'ictus és un dels problemes sociosanitaris més importants del món occidental. 

Això es deu a l'alta incidència i a les importants seqüeles que produeix. És la 

principal causa mèdica de discapacitat, la primera causa de mort en les dones i 

la tercera en els homes. Ocasiona una demanda important de cures que han de 

ser portades a terme pels pacients i les seves famílies i per les institucions 

públiques o privades, la qual cosa comporta una important despesa econòmica. 

L’ictus afecta al cervell degut a que o bé la sang forma un tap o bé es produeix 

una hemorràgia que no li permet fer les funcions habituals del cos. 

Cada ictus és diferent, depenent del grau d’afectació i de la part del cervell on 

s’ha produït. 

L’ictus es presenta de manera sobtada, sent molt necessària l'atenció ràpida i 

especialitzada. Per això és fonamental informar a la població per saber actuar 

en el moment precís de la crisi (RAPID). 

El Codi Ictus permet donar una atenció immediata als pacients amb sospita 

d'aquesta malaltia. L’evidencia científica ha demostrat ser una eina 

summament útil per assolir millores en l'assistència, fet que ha permès que 

l'atenció aguda a Catalunya de les persones amb ictus sigui un referent a 

Europa. 

La situació d'angoixa i incertesa no s'acaba quan la persona afectada és 

donada d'alta. El sistema actual salva vides però no garanteix una bona qualitat 

de vida, la inclusió social i el suport a les famílies. 
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Un moment clau en la vida de les persones afectades i llurs famílies és el retorn 

al domicili i a les rutines diàries. Tots necessitaran adaptar-se a aquesta nova 

situació (compatibilitzar horaris laborals, cura de l'afectat, adaptació del 

domicili, etc....), davant de tots ells s’obre un forat gran i difícil. 

En el cas de l’ictus infantil, les famílies es troben amb una mancança a nivell de 

codi ictus. Circumstàncies com l’ètica en l’experimentació i el fet que els 

destinataris són menors d’edat  fan que els avenços en aquest camp siguin 

molt més lents, aspecte que disminueix la resposta i produeix una actuació molt 

menys ràpida en cas de patir la malaltia.  

Un altre camp de mines que se’ns posa pel davant és el de la rehabilitació. 

Encara no existeix un protocol d’actuació pròpiament dit per a infants i el criteri 

mèdic i els recursos disponibles són els que determinen el tractament de 

fisioteràpia.  

Donat l’elevada plasticitat neuronal, invertir en un bon tractament en menors al 

llarg del seu creixement i de manera continuada pot ser la solució per a evitar 

situacions de dependència i discapacitat en l’edat adulta.  

Tant en el cas dels nens com en els adults, “Invertir avui és estalviar per al 

futur”. 

I és aquí on volem centrar el nostre manifest, especialment en dos punts:  

1. El cervell és un òrgan viu i amb una capacitat regenerativa infinita.  

2. Les persones que hem tingut un ictus som Algú i tenim dret a 

cercar al màxim la nostra qualitat de vida. 

  

Per tant necessitem  

 Que al sortir de l’hospital tant el pacient com la família tinguin clar 

què succeeix desprès de l’ictus: 

o Tens un cos diferent, amb unes capacitats diferents i que l’has 

de cuidar i estimar tant o més que abans.  

o Tens un cervell amb unes capacitats infinites. 
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o La capacitat de recuperació en totes les àrees mai s’acaba, 

malgrat a vegades pugui semblar que s’estanca.  

 Tenim una malaltia crònica,  

o Els adults, majoritàriament, no podem tornar a treballar. 

o Els infants tenen encara tot el seu creixement per a adquirir les 

funcions i crear camins nous per a les connexions neuronals. 

o La Sanitat Pública ens cobreix la medicació i les fèrules 

ortopèdiques. 

o Per què no totes les recuperacions, fisio, neuro,  logopèdia? 

 Necessitem aquesta recuperació i costa trobar-ne. Cal una bona 

xarxa de bons professionals públics especialitzats en ictus i un bon 

acompanyament a les famílies.  

Per tirar endavant amb força no podem ni volem deixar de treballar a 

nivell 

o Físic, que és l’estimulació i capacitació del cos  

o Neuropsicòlogic, que és la estimulació i capacitació del cervell 

o Logopèdic, ja què un bon percentatge de persones amb ictus 

tenim afàsia, perden la capacitat de parlar, escriure i llegir. Hi 

ha bons serveis de  logopedes però no hi ha cap plantejament 

de recursos pràctics per viure sense aquestes capacitats 

perdudes. 

o Psicològic, perquè d'aquesta patologia es deriva d'un conjunt 

de problemes mentals. Uns es reconeixen amb facilitat  i 

d’altres, com l'ansietat, tristesa, irritabilitat, són interpretats 

com a reaccions naturals a la pèrdua de les capacitats 

físiques. 

 S’ha de prendre consciència que l’ictus és una malaltia familiar. 

 

 

Les Associacions d’Ictus de Catalunya demanem a l’Administració: 

1. Que ens cobreixi les rehabilitacions  individuals i col·lectives, oferint les 

teràpies adients, durant tot el temps i la intensitat necessària segons la 

fase de recuperació en la qual es troba la persona afectada. 
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2. Subvencions que ens permetin portar a terme la tasca de socialització i 

reinserció. 

3. Més investigació en el camp de l’ictus infantil. 

4. Un Protocol de Rehabilitació Infantil des del Sistema de Sanitat Pública 

que cobreixi l’edat de creixement de manera continuada i amb 

tractament específic de les funcions afectades.  

5. Teràpies familiars i ajudes tècniques per adaptacions dels domicilis 

Esperem que aquest manifest serveixi per portar endavant les nostres 

demandes i així poder treballar conjuntament amb les administracions,  per 

desenvolupar les accions necessàries que transformin la realitat de les 

persones amb Ictus i ajudi a millorar la seva qualitat de vida i la de les seves 

famílies. 

 

 


