
 
En primer lloc estimar com imprescindible la divulgació de la neuroplasticitat, sense 
quin coneixement és fa difícil acceptar la rehabilitació neurològica per part de la majoria 
de la població afectada requerida per tenir-la en compte.  
 
Poc a poc, en el nostre camí, com a grup IctusPremià, per avançar en la superació de 
l'assignatura pendent, a nivell mundial, del tractament postictus i malalties amb dany 
cerebral adquirit, estem explorant la telerehabilitació, mitjançant l'aplicació de videojocs 
que facin compatible la teràpia sanadora  amb l'entreteniment.  
 
Telerehabilitació que creiem només és possible, amb estructures sanitàries funcionant 
amb xarxes interrelacionades, que contemplin les de direcció hospitalàries, les dels 
grups d'ajuda mútua i finalment les domiciliàries, que facin possible . aconseguir trac-
taments, el més universals i assequibles possibles. 
(http://www.ictuspremia.org/arxius/esquemaxarxa.pdf). 
 
Hem constatat dos tipus de tractaments, els del sistema nerviós central i els del perifè-
ric.  Les aplicacions pel primer tipus no requereixen eines telemàtiques específiques, 
com per exemple NeuronUp. En el segon tipus és diferent: ha de fer possible poder fer 
exercicis kinètics, que haurien de ser de baix cost, com per exemple la consola Wii Fit 
Plus + Balanç Board de Nintendo.    
 
Aplaudim l'aplicació per part de la xarxa d'Hospitals Nisa Vithas, de software apropiat 
pel seu ús amb Wii, amb la col·laboració de la Universitat Politécnica de València. Ens 
agradaria tenir un més ampli coneixement sobre aquestes aplicacions i la seva possible 
aplicació en àmbits més universals.  
 
L'ús d'aquestes noves tecnologies per fer possible la universalitat en els tractaments 
postictus i danys cerebrals adquirits, amb un creixent  potencial de persones afectades, 
s'està convertint en una premisa prioritària que esdevindrà obligatòria en el futur, ex-
cloent a les actuals que no apostin per aquest camí.  
 
Ens agradaria que experts en el Mètode Perfetti, que estimem com un dels preferents, 
prenguin consciència d'aquest inevitable camí i participessin en el seu desenvolupa-
ment, tot i reconeixen que caldria estimar el contingut d'aquest escrit, com una simple 
especulació sobre el futur, que d'antuvi sempre és imprevisible. 
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Annex: 
http://www.ictuspremia.org/arxius/cridaparticipacio.pdf 
 
Aquest document: http://www.ictuspremia.org/arxius/plantejantelfutur.pdf 
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