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1- SOBRE LA MANCA DE PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LES FAMÍLIES EL TREBALL DE LA FAMÍLIA ÉS LA CLAU PER A LA SUPERACIÓ DE L’HEMIPARÈSIA  Una afectació com l’hemiparèsia, causada per un ictus, significa un canvi enorme en la vida i objectius d’una persona. L’afectació de l’hemiparèsia causada per ictus des del naixement és, en sí mateix; la vida.  Un cop assumit el xàfec amb la notícia que el teu fill o filla està afectat per un ictus, hom ha d’iniciar la lluita per a la l’habilitació de la part afectada de l’infant.    Els nens i nens diagnosticats d’ictus tenen seguiment mèdic a Neurologia de l’Hospital Arnau de Vilanova (Dr. Fernando Paredes) i al metge rehabilitador de l’Hospital Santa Maria. Ambdós metges fan un seguiment i valoració del creixement dels infants en vàries visites anuals. Aquests dos signifiquen la guia més gran per als familiars i a qui els formulem totes les qüestions que se’ns plantegen.  En les consultes mèdiques, se’ns indueix a les famílies a fer la tasca diària de rehabilitació dels nostres fills i filles, però no se’ns ofereix la formació adient i no es té compte el fet emocional que existeix entre pares i mares i fills/es, que impossibilita molt l’èxit del tractament i que interfereix en la nostra relació. També cal tenir en compte que en mots casos no hi ha conciliació laboral i familiar que possibiliti fer el tractament. Necessitem estar guiats pels fisioterapeutes, que són qui realment ens marquen les pautes en el dia a dia per a la rehabilitació a casa, però molts cops, degut a la carència de sessions de rehabilitació, no sabem com hem de fer aquesta tasca a casa.    Així doncs, i a diferència de moltes altres patologies, no existeix un mínim protocol d’actuació per a les famílies. Ni tan sols un fulletó amb els webs de les associacions d’afectats. I molt menys una guia de tractaments, teràpies, exercicis d’estiraments... Els familiars anem buscant en webs, xarxes socials i associacions diverses i ens anem obrint en un camí ple d’incerteses, mancances i carències. El sentiment d’isolament i la ignorància sobre el tema són factors que molts cops porta al desconcert i al bloqueig.  A banda d’aquest aspectes, i essent que els metges ens indueixen a que fem rehabilitació els mateixos familiars, demanem formació mínima personalitzada als pares per part dels rehabilitadors per tal d’evitar errors i facilitar la tasca.  Demanem:  Un protocol d’actuació per a familiars que faciliti el contacte amb les associacions d’afectats, informació sobre les diferents teràpies bàsiques existents i formació als pares sobre les mateixes per part dels rehabilitadors.        



2- SOBRE LA NEUROPLASTICITAT I HABILITAT EN L’HEMPARÈSIA INFANTIL UNA QÜESTIÓ DE SALUT: CDIAP VERSUS HOSPITAL SANTA MARIA   Tot i que d’entrada pugui semblar que aquests nens i nenes tindran seqüeles de per vida, compten amb un capital grandiós; la plasticitat neuronal. Tal com els metges ens informen als familiars; mai a la vida una persona tindrà el cervell més decidit a buscar solucions al problema de l’hemiparèsia com dels 0 als 12 anys. Un gran avantatge que es va perdent amb el pas dels anys. Per tant, aquests són uns anys crucials que han de marcar el camí per evitar seqüeles i discapacitats futures. I la gran arma de combat són les teràpies (re)habilitadores. I sabem que en cas de no actuar en aquests moment de creixement, estem abocant aquests infants a ser futurs dependents d’ajudes socials. Creiem que la inversió sanitària ha de fer-se ara, buscant el màxim aprofitament neuronal per a una vida que possiblement serà sense seqüeles si hi posem les eines;  (re)habilitació per part del Sistema de Salut i  molt treball i sentit de la responsabilitat per part de les famílies.   I precisament reivindiquem la paraula “habilitar” enlloc de “rehabilitar” perquè a diferència d’un adult amb hemiparèsia, un infant no ha de tornar-se a habilitar, sinó que ha d’engegar l’engranatge motriu del cervell des del seu naixement, ha d’aprendre des de zero quin és el camí per aconseguir el moviment òptim i burlar els obstacles provocats per l’ictus.   I creiem que per tal de promoure la neuroplasticitat , els nens i nens han de rebre tractament (re)habilitador des del Sistema de Salut Pública, a Lleida concretament, des de l’Hospital Santa Maria.  El metge rehabilitador és qui decideix la derivació per al tractament més adient de rehabilitació de l’infant. Segons el protocol, tots els nadons afectats per ictus, i fins als 4-6 anys aproximadament, són derivats als CDIAP per a la seva atenció, centre depenent del Departament de Benestar Social i Família. Aquests centres es presenten com a espai de desenvolupament precoç, i no rehabilitador, i per tant, l’objectiu no és treballar la part afectada per l’hemiparèsia causada per l’ictus, sinó un tractament global de la motricitat.   Actualment, aquests centres estan massificats per patologies diverses; hi ha nens amb carències socials, retard maduratiu, problemes sensorials... fet que impossibilita un aprofundiment dels problemes motrius que causen l’hemiparèsia. És a dir, des dels CDIAP, no s’ofereix un tractament concret per a l’hemiparèsia, ni actualització de teràpies, ni tan sols estiraments (que segons els metges rehabilitadors, són bàsics per a la correcció i superació de l’hemiparèsia). Les sessions, de 45’,  poden anar d’una a dues a la setmana i com hem dit, fan un tractament global del nen o nena i no focalitzat en les parts afectades. Aquest fet força a les famílies a dur als infants a un centre privat que en la gran majoria de casos no poden pagar.  A criteri del metge rehabilitador, els infants també poden rebre tractament des de l’Àrea d’atenció especialitzada de l’Hospital Santa Maria. Aquí sí es tracta la part afectada de l’infant amb fisioteràpia i/o teràpia ocupacional. En cas que el metge rehabilitador consideri que necessita teràpia ocupacional o més rehabilitació, el 



metge ofereix sessions a l’infant a l’hospital o bé domiciliació (1, 2 ó 3 sessions d’una hora setmanals). Però no tots els nens i nenes afectats d’ictus reben aquest tractament, i en cas de rebre’l, no és ininterromput. També podem trobar casos d’infants que reben teràpia ocupacional a l’Hospital (en sessions de 30’) i atenció precoç al CDIAP, fet que distorsiona i dificulta la vida dels familiars i la conducta dels infants.   Les pautes que rebem dels fisioterapeutes són les més valuoses que reben l’infant i la família. Amb aquestes pautes podem continuar lluitant a casa per vèncer l’espasticitat i corregir el moviment, mantenir els objectius superats i anticipar-se als problemes que causen l’hemiparèsia en un moment tan crucial per al creixement dels infants com és del 0 als 6 anys.   El criteri per a seguir un tractament o un altre correspon al metge rehabilitador;  que quedi clar que no posem en dubte de cap manera el diagnòstic que aquest fa, però constatem una manca de recursos i una manca de protocol per als infants afectats d’ictus, que força al propi hospital a derivar al CDIAP al·ludint que “per llei és així”.   Com dèiem, no volem incidir de cap manera en el diagnòstic i el tractament que el metge rehabilitador tria per a cada infant (CDIAP o Santa Maria), però hi ha una constatació clara; quan els nostres infants segueixen un tractament rehabilitador milloren la seva motricitat. I quan el metge rehabilitador deriva un infant al CDIAP, està convençut que el tractament és el mateix que s’ofereix al Santa Maria (o almenys això explica a les famílies), i no és cert.   Som conscients de la impossibilitat que els CDIAP puguin oferir teràpies rehabilitadores, i per això, creiem que els nens i nenes amb ictus han de passar a dependre del Departament de Salut, i concretament a Lleida a L’Hospital Santa Maria. Paral·lelament, i amb independència de la derivació al Santa Maria, es possible que el mateix infant requereixi els serveis del CDIAP per causes de retard maduratiu, però ha de quedar clara quina és la funció de cada centre i quins objectius busca, ja que actualment porta a les famílies a un estat d’incertesa que no acabem d’entendre.   En definitiva, els familiars dels infants constatem una manca d’atenció especialitzada per als nens i nenes afectats per ictus; manca de recursos a nivell organitzatiu, d’infraestructura i humans.  Demanem:  Creació del protocol per a la rehabilitació dels nens i nenes afectats per Ictus dins el Sistema de Salut a Lleida. Que per tal de promoure la neuroplasticitat , els nens i nenes afectats d’ictus deixin de dependre del CDIAP i passin a ser tractats com a afectats per Ictus, dins un protocol d’actuació que incideixi en la neuroplasticitat dels infants. Que a  més a més passin a rebre tractament (re)habilitador des del Sistema de Sanitat Pública, a Lleida concretament, des de l’Hospital Santa Maria, enlloc del CDIAP, que depèn del Departament de Benestar Social i Família. 



 Que aquest tractament de fisioteràpia (sigui a domicili o a l’hospital) sigui ininterromput en els anys de creixement, i que, en cas que s’interrompi el tractament, que respongui sempre a criteris mèdics i no per manca de recursos.   Que independentment de la fisioteràpia dins el Sistema de Salut, els nens i nenes afectats per ictus poden necessitar, paral·lelament, atenció precoç dins el CDIAP. Però això s’ha d’entendre com una complementarietat, no com una teràpia.   3- ELS INFANTS AFECTATS PER ICTUS EN EL CENTRE “ONZE DE SETEMBRE” EL FUTUR DELS NOSTRES FILLS I FILLES  Hem sentit a parlar de l’obertura del nou centre de rehabilitació a l’11 de Setembre.   Un nou centre que sembla molt adient pels nostres infants afectats per ictus, un centre que desitgem que per primer cop, pugui comptar amb la infraestructura necessària a les necessitats del nostres infants.   A data d’avui, no existeix cap gimnàs infantil rehabilitador, cap centre on les famílies puguem exercir adientment les teràpies del llurs fills i filles amb màquines adaptades: bicicleta estàtica, matalassos,  cinta, jocs d’obstacles.... Unes eines que els adults afectats sí tenen.  Normalment, les famílies usem els parcs públics que ofereix la ciutat; els coneixem tots, i són una eina valuosíssima, però només ens serveixen d’abril a octubre, de novembre a març, el fred ens ho impedeix.  Demanem:  Que en l’obertura del centre de l’11 setembre es tingui en compte l’abans esmentat protocol de rehabilitació per a tots els nens afectats per ictus. Per això demanem, novament, augment de professionals de fisioteràpia i teràpia ocupacional.  Que dins d’aquest nou centre, s’habiliti un espai amb la maquinària de rehabilitació per poder ser usada per les famílies.      


