La capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l'edat que es tingui
I

Interrelacionada i pluridisciplinaria de tots els àmbits implicats
en el tractament del Dany Cerebral Adquirit (DCA}

DCA produït per un Accident Vascular Cerebral
fonamentalment per Ictus
Malmet neurones afectades

DCA produït per la manca d’activitats físiques o mentals
degudes a l'envelliment
Malmet neurones no utilitzades.

Exercicis utilitzant la consola Wii de Nintendo i la Kinect de Microsort

Exercicis utilitzant diferents aplicacions ja existents

Document complet de la Proposta Xarxa Neuro-Premià
http://www.ictuspremia.org/arxius/propostaxarxaneuropremia.pdf
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Comentaris a l'entrevista de Stroke Alliance for Europe a Esther Duarte, de la
Fundació Ictus, el 4 de juliol de 2019.
" La vida després d'un ictus és el punt més pobre del procés assistencial, especialment
en la fase crònica", afirma Esther Duarte, membre del consell d'administració de la
Fundació Ictus, i metge de rehabilitació de l'IMIM Institut hospitalari de la Mar
d'Investigacions Mèdiques de Catalunya.
Preg.: Quina és la qüestió relacionada amb la vida després d'un ictus al vostre
país o regió que creieu que necessita atenció especial?
ED : A Catalunya, les associacions de pacients amb ictus tenen pocs membres, per tant,
tenen poc poder a la societat i a les institucions oficials. En conseqüència, sempre es
destinen més recursos públics als pacients joves amb altres malalties, com el càncer i la
patologia cardiovascular isquèmica.
A més, aquestes associacions només són útils per a un petit percentatge de pacients.
Un dels aspectes que no es tenen en compte és el de la protecció laboral. Pocs pacients
tornen a treballar perquè no hi ha cap política per facilitar-la. D'altra banda, hi ha pocs
grups de recerca centrats en la vida després d'un ictus i la millora de resultats centrats
en el pacient. En conclusió, l’accés als serveis de rehabilitació no està garantit en tots
els casos i no sempre es compleixen les necessitats dels pacients i els cuidadors.
Preg: Quina seria la solució, és a dir, quina és la posició de la vostra organització
respecte a aquest problema?
ED : El principal objectiu de la Fundació Ictus és millorar la qualitat de vida dels
supervivents d’ictus i els seus cuidadors. Col·laborem amb associacions de pacients per
satisfer les seves necessitats i ajudar-los a trobar recursos per a les seves activitats.
També ajudem als supervivents d’ictus amb una formació específica per a ser cuidadors
i voluntaris. Aquest és un punt important, perquè no hi ha cap curs específic centrat en
un ictus a qualsevol professional, excepte el curs infantil que hem organitzat durant 11
anys.
També fomentem la investigació centrada en els pacients; en cas contrari, no hi ha
manera d’avançar per donar una millor atenció als supervivents d’ictus. A més, oferim
assessorament en diferents dimensions: legal, laboral, social, conductal i sexual.
Finalment, intentem desenvolupar noves plataformes orientades a pacients i cuidadors
que facilitin de forma integrada tota la informació .
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Preg.: expliqueu-nos més sobre la vostra organització.
ED : Fundació Ictus és una entitat amb presència social amb la missió de difondre la
malaltia, fomentar la investigació i donar suport a les persones que han patit un ictus. Els
nostres objectius principals són divulgar la malaltia i difondre com prevenir-la, com
evitar-la i com tractar-la. A més, donem suport als pacients amb ictus, donant suport a
persones amb discapacitat, amb aliances amb altres entitats. A més, promovem la
investigació sobre la malaltia en totes les seves etapes i des de totes les perspectives.

Comentaris a l'entrevista de Stroke Alliance for Europe a Carme Aleix, presidenta de la
Federació Espanyola de l'Ictus, el 4 de juliol de 2019.
Les necessitats de supervivents d’ictus a Espanya: limitacions en l’accés a l’assistència
relacionades amb l’edat
4 de juliol de 2019
"El nostre sistema fomenta la salut, preveu les malalties i proporciona assistència als
pacients seriosament afectats de manera exemplar. Forma els professionals
correctament i genera un alt valor afegit en la investigació biomèdica, però encara té un
problema: per rehabilitar, per tenir cura del pacient i el cuidador i la reintegració
adequada dels ciutadans a la societat ”, afirma Carmen Aleix, presidenta de la Federació
Espanyola de l'Ictus (FEI).
Preg.: Quina és la qüestió relacionada amb la vida després de l’accident
cerebrovascular al vostre país que creieu que necessiteu atenció especial
CA: La rehabilitació en pacients amb ictus ocupa un paper molt rellevant a la majoria de
fòrums de presa de decisions sanitaris de tot Espanya, inclosa Catalunya.
Sabem què pensen els nostres pacients sobre com es presta el servei "més enllà de la
fase aguda". Es donen compte de les limitacions relacionades amb l’edat de l’atenció a
la cura i perceben que no hi ha cap criteri de referència homogeni en accedir a
determinats beneficis socials. També constatem falta d’informació i majors dificultats en
l’accés a l’atenció quan hi ha danys cognitius associats a trastorns de conducta greus.
Els pacients també informen de diferències importants en la qualitat de la recuperació,
en funció del centre al qual es refereix el pacient. La rehabilitació hauria de ser l'actor
principal i no el secundari, ni tan sols l'absent, com ha estat fins ara en qualsevol pla o
estratègia d'ictus o qualsevol altra malaltia que produeixi discapacitat. Els pacients
exigeixen viure amb dignitat.
Preg.: quina seria la solució, és a dir, quina és la posició de la vostra organització
respecte a aquest problema?
CA: La Federació Espanyola de l'Ictus defensa la necessitat de dur a terme reformes en
profunditat del sistema per garantir-ne la sostenibilitat.
Fomentar l'autocura dels pacients, la promoció de la salut, l’ajustament dels recursos a
les necessitats i la continuïtat de l’atenció.
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El nostre model sanitari actual ha d’adaptar-se a la nova realitat social marcada per
l’envelliment de la població que ha esdevingut crònica i al continu desenvolupament dels
serveis tecnològics.
Per això, considera que la persona ha de situar-se al centre del nostre Sistema Nacional
de Salut (SNS) per aconseguir que les necessitats del pacient siguin les que vertebrin
totes les infraestructures dels serveis sanitaris i sociosanitaris, exigint una participació
molt més activa en el disseny i execució dels serveis que es donen, com ja està passant
als països més avançats en matèria de salut.
Idealment, hauríem de poder comptar amb una XARXA NACIONAL DE CURA
CONTINUADA i saber clarament com es gestiona la despesa en rehabilitació en la
Seguretat Social i per què ara hi ha tanta deficiència, tan poques sessions i tan negativa
atenció en la rehabilitació dels pacients d’ictus.
Si us plau, llegiu el següent: El pla d’acció d’ictus per a Europa llançat a la segona
cimera de l’UE
Preg.: expliqueu-nos més sobre la vostra organització.
CA: La Federació Espanyola d’ictus (FEI) és una organització sense ànim de lucre a
nivell nacional basada en el voluntariat, independent de les administracions, fundada
l’any 2006.
La manca d’interès i la poca sensibilització de les administracions sanitàries cap a l'ictus
va ser un motiu suficient per a la constitució de la federació. La missió de la FEI és
promoure informació i educació en casos d’ictus, prevenció i tractament adequat i
equitatiu a tot el territori nacional. Els seus valors són la participació, el compromís, la
responsabilitat, el canvi social
Assemblea de la Federació 2018 amb les seves associacions
Compromís per al 2019
1. La FEI participa en la campanya de prevenció # GeneraciónInvictus.
2. També està realitzant enquestes en línia per participar pacients i cuidadors.
3. Hem signat un acord de col·laboració amb la Societat Espanyola de Metges Generals
i Familiars, a través del qual es durà a terme un estudi epidemiològic sobre el
coneixement de l'ictus a l'atenció primària, així com l'organització d'altres tallers i
activitats conjuntes.
Una imatge val més que mil paraules, per conèixer les nostres activitats deixem les
nostres webs i xarxes socials.
https://ictusfederacion.es/
https://www.facebook.com/ictusfederacion/
https://twitter.com/ictusfederacion
http://diamundialdelictus.org/unictusunahistoria.com/
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Som un grup de persones interessades en intentar superar afectacions de seqüeles
postictus i altres degudes a l'envelliment, produïdes per Dany Cerebral Adquirit.
En el camí per aconseguir-ho, hem descobert l'evidència científica de la neuroplasticitat:
"la capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l'edat que es tingui". També però, hem
constatat la gran dificultat que suposa convertir els seus aspectes positius innegables en
realitats tangibles, mitjançant la seva aplicació amb tractaments de rehabilitació
neurològica, utilitzant videojocs que facin compatible la teràpia curativa amb
l’entreteniment.
Inicialment hem començat per la creació del grup IctusPremià que passarà a dir-se
NeuroPremià, com una associació sense afany de lucre, amb la finalitat d'augmentar la
massa crítica de persones afectades, fins arribar a un potencial 25.% de la població.
NeuroPremià, que amb el subtítol de la neuroplasticitat en xarxa, inclourà els grups
d’ajuda mútua PostIctus i Vida als anys, que tenen en comú molts dels seus tractaments
de rehabilitació neurològica.
La nostra aposta passa per promoure la creació d’un Espai Comunitari de Salut
Municipal, com un clàssic hotel d'entitats locals en l’àmbit de la salut, amb l'afegitó que
requereix un espai polivalent habilitat com a centre d'atenció sanitària, teràpies de grup,
rehabilitació neurològica presencial i a distància i altres serveis sociosanitaris necessaris
per aconseguir els objectius perseguits.
Per a la seva realització estimem desitjable la participació de l'Ajuntament, la Diputació,
la Generalitat i Entitats i persones sense afany de lucre de la societat civil. En aquest
moment, comptem amb la promesa de la cessió d'un espai municipal de l'Ajuntament de
Premià de Mar, així com el seu recolzament polític,
Manifestem la nostra clara voluntat d'intentar endegar un projecte social, que pretén
sembrar les primeres llavors comunitàries en el context d'un servei de Salut segle XXI,
que contempli l'empoderament del pacient d'una manera global, tenint en compte la
seva dimensió física, emocional, mental, social i espiritual.
Una primera aproximació als nostres plantejaments, es pot veure en el nostre darrer
document:
http://www.ictuspremia.org/arxius/sintesisespaisalut.pdf
Donat el seu plantejament comunitari, ens agradaria poder comptar amb la màxima
col·laboració i participació dels nostres conciutadans i a tal efecte hem creat tres
documents divulgatius:
http://www.ictuspremia.org/arxius/espaisalutpremia.pdf
http://www.ictuspremia.org/arxius/cridamoneducatiu.pdf
http://www.ictuspremia.org/arxius/cridaesperitcomunitari.pdf
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Espai Comunitari de
Salut Premià
Síntesis

ESPAI COMUNITARI DE SALUT

PREMIÀ

POSTICTUS

VIDA ALS ANYS

La salut
Una manera de
vida autònoma
solidària i joiosa

NEUROPLASTICITAT
HOTEL D’ENTITATS DE SALUT
Medicina segle XXI
Atenció integral centrada en la persona
http://www.ictuspremia.org/arxius/sintesisespaisalut.pdf

Proposta tractament terapéutic
d’abast universal

1

NEUROPLASTICITAT

Neuroterapia cognitiva
Reparar els danys de l’accident
en el lloc on s’ha produit
2

MÉTODES APRENENTATGE NEUROPLASTICITAT
NEUROTERAPIA COGNITIVA
Cervell lesionat per un Ictus o Dany Cerebral Adquirit (DCA)
afectant al sistema nerviós central SNC
o al sistema nerviós periféric SNP.
Métodes de neurorehabilitació cognitiva
Estimulació amb psicoterapia per afectacions del SNC o
amb fisioterapia per afectacions del SNP.
Terapia
Estimulació

Entrenament

Connexió amb
la médula
Plasticitat cerebral,
canvis en la connectivitat
1 Aprenentatge
Millora en en el rendiment
cognitiu

Sistema neuronal
“reciclat”
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Atenció centrada en la persona
Grup

Descripció

H

Hospital – Direcció del procés

P

Pacient – Eix del procés

G

Grup d’Ajuda Mútua

T

Tractaments

G

Família

S

Espai de Salut

1. Avaluació del pacient.
2. Programació del tractament.
3. Execució del tractament a nivell local.
4. Seguiment a distància i avaluació de resultats.
5. Rectificació del programa si cal.
6. Feed back de tot el procés o finalització del tractament.

H 1.- Establiment científic de la metodologia dels tractaments.
2.- Avaluació del pacient i programació del tractament.
3.- Seguiment del tractament i avaluació del resultats.
4.- Modificació del tractament si cal.
5.- Feed back de tot el procés o fa seva finalització positiva.
P 1.- Avaluació per l’hospital i realització dels tractaments prescrits.
G 1.- Agrupa a familiars i pacients postictus o amb dany cerebral adquirit.
2.- Teràpia de grups i assessorament sobre aplicació de tractaments.
T 1.- Sala d’aplicacions de tractaments amb els estris necessaris.
F 1.- Ajuda familiar - tractaments aplicats en el propi domicili.
S 1.- Espai Comunitari de Salut - Tots els grups implicats excepte hospital.
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PROPOSTA MODEL CATALÀ POSTICTUS
Fase

Hospital Privada Xarxa

Aguts

X

Subagu
ts
Crónica

X
X

X

Xarxa territorial d'hospitals
directors i gestors
de programes
de tractaments
locals
Realitat virtual

Xarxa local
de grups d'ajuda
mútua i centres
de telerehabilitació

Interrelacions

Xarxa domiciliaria
de pacients practicants de
telerehabilitació

Videojocs terapéutics
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LA NEUROPLASTICITAT
en el Dany Cerebral Adquirit
Postictus i Vida als anys
Neuroplasticitat
La capacitat del cervell per poder-se “reciclar”, es tingui
l’edat que es tingui.
Radars
Detecció d’una situació de perill que cal conèixer i tenir en
compte per poder-la contrarestar, amb les mesures,
estratègies i accions més adequades.
Dany Cerebral Adquirit (DCA)
Postictus
DCA produït per un Accident Vascular Cerebral,
fonamentalment per Ictus. Malmet neurones afectades.
Vida als anys
DCA produït per la manca d’activitats físiques o mentals.
Malmet neurones no utilitzades.
Mesures
Creació d’un Espai Comunitari de Salut Municipal, que
contempli un hotel d'entitats locals en l'àmbit de salut i un
ampli espai comú per a la realització d'activitats de caràcter
terapèutic, cultural i social, que funcioni sota el paraigües de
l'ajuntament i l'autogestió de les entitats implicades.
Estratègies
Aplicació dels principis basics de la NEUROPLASTICITAT per
optimitzar el sistema neuronal del cervell.
Activitats
Activitats lúdiques de manteniment físic
Tractament terapèutics, mentals i físics utilitzant noves
tecnologies.
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ESPAI COMUNITARI DE SALUT
Dany Cerebral Adquirit (DCA)
Vida als anys
Postictus
RADARS

Seqüeles DCA

Teràpies de grup
Píndoles
NeuroActiv
Fisio
Psico
Social

Rehabilitació neurológica presencial
i en el propi domicili
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XARXA NEURO-PREMIÀ
Neuroplasticitat en xarxa

Ajuntaments
Premià de Dalt

PostIctus

Premià de Mar

Vida al anys

REHABILITACIÓ NEUROLÓGCA
Píndoles NeuroActiv

Fisio

Psico

Grupal

Social

Xarxa Sanitària Inclusiva
Xarxa
Consulta
Farmàcies

Xarxa
Terapia
Neurológica

Descomptes
usuaris amb targeta
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NEUROPLASTICITAT
La capacitat del cervell per reciclar-se
es tingui l'edat que es tingui.
En les investigacions realitzades pel grup Neuro-Premià,
cercant tractaments per superar les seqüeles negatives
del Dany Cerebral Adquirit,
hem tingut coneixement de la neuroplasticitat.
El descobriment de la seva evidència científica,
fa possible que cada persona pugui ser
el que ella vulgui ser, entrenant i ensenyant
al cervell la forma per aconseguir-ho.
Li permet la cerca de la felicitat i el ser bona persona,
sintonitzant amb la música harmónica
de la seva visió personal del món.
La música del seu cos, realitzant exercicis físics, el
més senzill de tots caminar i el més divertit ballar.
La música del seu pensament, activant la seva ment
aprenent, amb l'ajut dels més joves, l'ús de la
telefonia móbil per informar-se i comunicar-se.
La música del seu sentiment, fomentant la igualtat
d'oportunitats, la llibertat personal respectant
la dels altres i la fraternitat.
La música de la vida com un joc, en el que el més
important és participar, sintonitzant amb l’amor,
l’alegria i la pau, mitjançant l’altruisme.

Fomentar la neuroplasticitat, pot i ha de fer
possible una societat per a totes les edats,
centrada en les persones i no en els diners
i vàlida per a tothom.
9

Recolzament

4

Model Català
PostIctus
Proposta

POSTICTUS
MODEL CATALÀ
POSTICTUS
LA NEUROPLASTICITAT

EN EL TRACTAMENT
POSTICTUS
Reparació de les seqüeles postictus, com una
malaltia crònica que requereix un tractament
especific basat en la neuroplasticitat
Assignatura pendent per solucionar un
problema real existent, sense cap tipus de
solució reconeguda d'àmbit universal

http://www.ictuspremia.org/arxius/modelcatalapostictus.pdf

Proposta tractament terapéutic
d’abast universal

1

NEUROPLASTICITAT

Neuroterapia cognitiva
Reparar els danys de l’accident
en el lloc on s’ha produit
2

LA NEUROPLASTICITAT
EN EL TRACTAMENT POSTICTUS
A Catalunya es produeixen uns 14.000 casos anuals d'ictus que representen la
primera causa de mortalitat femenina, la segona de mortalitat masculina i
constitueixen la primera causa de seqüeles neurològiques permanents en les
persones adultes.
Es tracta, doncs, d'una malaltia amb un gran impacte familiar, social i econòmic.
Les seqüeles de l'ictus poden generar diferents graus de discapacitat que, en
alguns casos, poden ser molt greus. És ben evident la gran importància que la
rehabilitació ha de tenir en el seguiment d'aquests processos.n

Dany Cerebral Adquirit (DCA)
Vida als anys
Postictus

Poder atenuar-ne les seqüeles comporta enormes avantatges de tota mena:
millora l'autonomia i l'autoestima dels afectats i allibera al seu entorn familiar d'una
part de la càrrega que comporta tenir-ne cura i, a mig termini, suposa un
considerable estalvi per a l'economia del país.
Malauradament, la sanitat pública no ho té massa en compte, al no considerar el
tractament de les seqüeles post ictus, com una malaltia crònica, que requereix
una rehabilitació neurocognitiva, que faci possible substituir les neurones mortes,
destruïdes per un ictus, anomenat també accident cerebral vascular.
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Per afrontar l'evident greu problema de les seqüeles postictus hem creat el grup
ICTUS-PREMIA, d'ajuda mútua de familiars i persones afectades per un ictus
(ACV). En el seu desenvolupament, hem constatat que en la fase crònica postictus,
no s'apliquen tractaments vàlids de caràcter universal, per superar seqüeles
generadores d'estats, més o menys greus, de discapacitat.
Ens hem adonat que de les tres fases característiques del tractament de l'ictus,
1.aguts, 2.subaguts i 3.cronica, aquesta darrera, que afecta al postictus, es troba
en les beceroles, amb la gran paradoxa de l'aplicació minoritaria de la
neuroplasticitat, malauradament poc coneguda, degut al seu caràcter d'assignatura
pendent, quin desenvolupament podria beneficiar a moltes persones afectades.

Píndoles
NeuroActiv
Fisio
Psico
Social
Videojocs terapéutics

Rehabilitació neurológica presencial
i en el propi domicili
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Estimem a la vegada que cadascun d'aquests centres hospitalaris s'haurien de
constituir com a nodes interrelacionats amb xarxes de centres telerehabilitadors
locals, que haurien d'incloure grups d'ajuda mútua de familiars i persones
afectades, apostant per un plantejament transdisciplinari d'amplia base.
Donada la complexitat del projecte, que afecta tant a temes de sanitat pública com
de serveis socials, entenem que cal endegar una campanya de difusió, fent una
crida a persones afectades, tant a pacients com a professionals sanitaris, disposats
a participar en el seu desenvolupament que requereix la creació d'una massa
critica necessària per aconseguir una veritable cerca de l'evidència científica.
4

Cal afegir i estimar que els avenços científics en el funcionament del cervell,
posats en evidència per la neuroplasticitat, han fet palesa la necessitat, totalment
recomanable per augmentar la qualitat de vida en l’envelliment, de la realització
d'activitats de tot tipus, ja siguin físiques o intel·lectuals, que facin possible una
reeixit rejoveniment vital.
Es per tot això que cal preveure i recomanar la pràctica i assumpció de la
neuroplasticitat en l'envelliment, aprofitant si es dona el cas, tots els resultats
positius i adients de programes utilitzats en els tractaments postictus, quina
aplicació, degudament replantejada, puguin ser tinguts en compte com a
pràctiques adequades per a ser utilitzades en una societat envellida.

Seqüeles DCA

Teràpies de grup
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PROPOSTA MODEL CATALÀ POSTICTUS
Fase

Hospital Privada Xarxa

Aguts

X

Subag
uts
Crónica

X
X

X

Xarxa territorial d'hospitals
directors i gestors
de programes
de tractaments
locals
Realitat virtual

Xarxa local
de grups d'ajuda
mútua i centres
de telerehabilitació

Interrelacions

Xarxa domiciliaria
de pacients practicants de
telerehabilitació

Videojocs terapéutics
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TRACTAMENTS
POSTICTUS

GRUP D’AJUDA

SERVEIS

MÚTUA

SANITARIS

NEUROPLASTICITAT
La neuroplasticitat és la capacitat del cervell
per canviar i adaptar-se a l’entorn
ens permet:
Aprendre
Realitzar canvis motors i cognitius
Crèxer com a millors persones
Recuperar funcions perdudes
Quan aprenem les neurones es van connectant,
transformant la informació en coneixement
Encara que en un ICTUS es perdin moltes neurones
podem establir noves conexxions
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MÉTODES APRENENTATGE NEUROPLASTICITAT
NEUROTERAPIA COGNITIVA
Cervell lesionat per un Ictus o Dany Cerebral Adquirit (DCA)
afectant al sistema nerviós central SNC
o al sistema nerviós periféric SNP.
Métodes de neurorehabilitació cognitiva
Estimulació amb psicoterapia per afectacions del SNC o
amb fisioterapia per afectacions del SNP.
Terapia
Estimulació

Entrenament

Connexió amb
la médula
Plasticitat cerebral,
canvis en la connectivitat
1 Aprenentatge
Millora en en el rendiment
cognitiu

Sistema neuronal
“reciclat”
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L’ATENCIÓ INTEGRAL
CENTRADA EN LA PERSONA

Les lesions cerebrals o
medul·lars no existeixen, el
que existeix són persones,
individus amb certes
lesions i això és el que
importa.
El sistema nerviós és enormement dinàmic, està
contínuament canviant. Importa el que penses, importa
el que acabes de fer, importa el que estàs fent, perquè
el sistema nerviós està canviant contínuament.
Això, ja només de per si, és una raó d'esperança,
perquè vol dir que, davant d'un dany cerebral, davant
d'una lesió, el sistema nerviós canviarà per intentar
adaptar-se a aquesta lesió.
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Atenció centrada en la persona
Grup

Descripció

H

Hospital – Direcció del procés

P

Pacient – Eix del procés

G

Grup d’Ajuda Mútua

T

Tractaments

G

Família

S

Espai de Salut

1. Avaluació del pacient.
2. Programació del tractament.
3. Execució del tractament a nivell local.
4. Seguiment a distància i avaluació de resultats.
5. Rectificació del programa si cal.
6. Feed back de tot el procés o finalització del tractament.

H 1.- Establiment científic de la metodologia dels tractaments.
2.- Avaluació del pacient i programació del tractament.
3.- Seguiment del tractament i avaluació del resultats.
4.- Modificació del tractament si cal.
5.- Feed back de tot el procés o fa seva finalització positiva.
P 1.- Avaluació per l’hospital i realització dels tractaments prescrits.
G 1.- Agrupa a familiars i pacients postictus o amb dany cerebral adquirit.
2.- Teràpia de grups i assessorament sobre aplicació de tractaments.
T 1.- Sala d’aplicacions de tractaments amb els estris necessaris.
F 1.- Ajuda familiar - tractaments aplicats en el propi domicili.
S 1.- Espai Comunitari de Salut - Tots els grups implicats excepte hospital.
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ESPAI COMUNITARI DE SALUT
MUNICIPAL

POSTICTUS

VIDA ALS ANYS

La salut
Una manera de
vida autònoma
solidària i joiosa

NEUROPLASTICITAT
HOTEL D’ENTITATS DE SALUT
Medicina segle XXI
Atenció integral centrada en la persona
11

SEQÜELES POSTICTUS

Les seqüeles postictus són degudes a la
mort de les neurones que alimenten els
impulsos nerviosos de la part afectada

La neuroplasticitat permet, que amb el
degut aprenentatge, altres neurones
substitueixin a les mortes, restituïnt els
impulsos nerviosos de la part afectada

L’assignatura pendent
De quina forma ensenyem al cervell, per
que faci el que cal fer, per superar les
seqüeles postictus?

Aquesta és la qüestió!
Recolzament

12

5

Vida als Anys
Envelliment actiu

VIDA ALS ANYS

LA NEUROPLASTICITAT

PER MILLORAR LA QUALITAT
DE VIDA EN L’ENVELLIMENT
Tractament dels problemes de mobilitat
manca d’equilibri i perill de caigudes en
l’envelliment

http://www.ictuspremia.org/arxius/vidaalsanys.pdf

L’ENVELLIMENT
EN LA VIDA LOCAL
En les investigacions realitzades pel grup
Neuro-Premià, cercant tractaments per
superar les seqüeles negatives del Dany
Cerebral Adquirit hem tingut coneixement de
la neuroplasticitat.
És tant fonamental la seva evidència
científica que hem estimat convenient la seva
divulgació pels gran beneficis que pot
comportar.
Inicialment posant a debat la seva influència
positiva en l'envelliment actiu, mitjançant la
seva implicació en la vida local .
Es tracta de passar-ho be amb molt de sentit
de l'humor i creativitat, participant lliurament
en activitats locals sense afany de lucre, per
aconseguir l'autorealització en un entorn
individualista comunitari, per ser més amb el
altres.
Aquest plantejament suposa una clara aposta
per dignificar el paper històric que poden i
hauran d'assumir els sèniors, com a membres
d'una futura tercera part de la població, pels
efectes positius de fomentar la
neuroplasticitat.
2

LA NEUROPLASTICITAT EN L’ENVELLIMENT
Totes les persones poden arribar a ser el que vulguin ser. Aquesta afirmació,
totalment impensable abans dels anys setanta del segle xx, avui dia esdevé
possible, mitjançant la plena acceptació científica de la neuroplasticitat, la
capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l'edat que es tingui.
Malauradament aquesta capacitat, que disposa cada persona de poder
esculpir la seva pròpia identitat, es majoritàriament desconeguda, la qual cosa
li suposa un clar desaprofitament de la possibilitat que te al seu abast, de
poder aconseguir la seva autorealització personal, no del tot determinada per
la seva herència genètica, sino pel seu entorn vital que l'acaba configurant.

Remodelació del cervell que afecta tant a processos del mon educatiu, com als
de poder reciclar l’entorn vital dels adults o als de millorar la qualitat de vida en
l'envelliment i també als de superar les seqüeles cròniques de les persones
afectades per un ictus.
En l’envelliment la xarxa Eurosenior constituïda per Consells Sèniors d'àmbit
local, defensa el postulat pel Moviment Sènior favorable a : “Una societat per
a totes les edats centrada en les persones i no en els diners i vàlida per a
tothom”
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També el nou concepte sènior del treball i el voluntariat, que amb el nom de
“Liberactuació” defensa “Passar-ho be amb molt de sentir de l’humor i creativitat,
realitzant lliurament activitats sense afany de lucre, per aconseguir
l'autorealització personal, en un entorn individualista comunitari per ser més
amb el altres”.
Cal estimar que els avenços científics en el funcionament del cervell, posats en
evidència per la neuroplasticitat, han fet palesa la necessitat, totalment
recomanable per augmentar la qualitat de vida en l’envelliment, de la realització
d'exercicis d'activitats de tot tipus, ja siguin físiques o intel·lectuals, que facin
possible una reeixit rejoveniment vital.

Es per tot això que cal preveure que el col·lectiu dels sèniors, que arribarà a
ser una tercera part de la població, més tard o més d’hora, haurà d’assumir el
seu repte històric d’endegar una nova societat, molt diferent de l’actual, que
aparca a la gent gran en residències geriàtriques i accepta resignadament que
les properes generacions visquin pitjor que les actuals.s actuals del màrqueting
social que apel·len més a plantejaments emocionals que racionals.
Es per tot això que cal preveure que el col·lectiu dels sèniors, que arribarà a
ser una tercera part de la població, més tard o més d’hora, haurà d’assumir el
seu repte històric d’endegar una nova societat, molt diferent de l’actual, que
aparca a la gent gran en residències geriàtriques i accepta resignadament que
les properes generacions visquin pitjor que les actuals.
4

La pràctica i assumpció de la neuroplasticitat en l'envelliment permet albirar
un futur brillant per al moviment sènior, com una proposta intergeneracional
liderada per sèniors, amb un plantejament transversal holístic, que a l'englobar
a tota població suposa que el tot sigui superior a la suma de les parts.
La divulgació en els mitjans de comunicació de la neuroplasticitat i els efectes
positius de la seva inicial acceptació, ja es comença a donar, tot i que potser
poc o no percebuda, en activitats socials dels sèniors, com per exemple amb
la realització de tallers de memòria, la qual cosa està generant un paper més
actiu, molt diferent del més habitual passiu, que fins fa poc caracteritzava al
col·lectiu sènior, fent possible avançar en la recomanació de l'OMS favorable
a l'envelliment actiu.

Aquesta divulgació, associada al tractaments postictus, és una assignatura
pendent que s'ha convertit en prioritària i que hauria de ser objecte d'una
campanya divulgadora programada, tenint en compte els principis bàsics més
actuals del màrqueting social que apel·len més a plantejaments emocionals
que racionals.
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La NEUROPLASTICITAT
és la capacitat del cervell
de reciclar-se
es tingui l’edat que es tingui
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ESPAI COMUNITARI
DE SALUT

Tractament dels problemes de
mobilitat, manca d’equilibri i
perill de caigudes en
l’envelliment

REHABILITACIÓ
NEUROCOGNITIVA PER
RECUPERAR L’AUTONOMIA
PERSONAL I MILLORAR LA
QUALITAT DE VIDA
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ESPAI COMUNITARI DE SALUT
Dany Cerebral Adquirit (DCA)
Vida als anys
Postictus
RADARS

Seqüeles DCA

Teràpies de grup
Píndoles
NeuroActiv
Fisio
Psico
Social

Rehabilitació neurológica presencial
i en el propi domicili
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https://divulgaclub.com/2016/03/21/neuroplasticidad-como-el-cerebro-afronta-elenvejecimiento/
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http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1493845-una-societat-envellida.html
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http://www.arquidiocesisdelahabana.org/contens/publica/nosotras/nos%2032014/PDF/12-13,%20la%20gerocultura.pdf
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NEUROPLASTICITAT
La capacitat del cervell per reciclar-se
es tingui l'edat que es tingui.
El descobriment de la evidència científica de la
neuroplasticitat, fa possible que cada persona pugui ser
el que ella vulgui ser, entrenant i ensenyant al cervell
la forma per aconseguir-ho.
Li permet la cerca de la felicitat i el ser bona persona,
sintonitzant amb la música harmónica de la seva visió
personal del món.
La música del seu cos, realitzant exercicis físics, el
més senzill de tots caminar i el més divertit ballar.
La música del seu pensament, activant la seva ment
aprenent, amb l'ajut dels més joves, l'ús de la
telefonia móbil per informar-se i comunicar-se.
La música del seu sentiment, fomentant la igualtat
d'oportunitats, la llibertat personal respectant
la dels altres i la fraternitat.
La música de la vida com un joc, en el que el més
important és participar, sintonitzant amb l’amor,
l’alegria i la pau mitjançant l’altruisme.

Fomentar la neuroplasticitat,
pot i ha de fer possible
una societat per a totes les edats,
centrada en les persones i no en els diners
i vàlida per a tothom.
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Si vols, tu pots
La neuroplasticitat, la capacitat del cervell
de poder-se reciclar, es tingui l'edat que
es tingui, permet que potencialment cada
persona pugui ser el que ella vulgui ser.
La proposta Neuro-Premià suposa un
primer pas per aprendre com fer-ho,
començant per ajudar a superar seqüeles
postictus i per donar vida als anys en
l'envelliment

Fes-ho amb la liberactuació
Passant-ho bé, amb molt de sentit de
l'humor i creativitat, realitzant
lliurament activitats sense afany de
lucre, per aconseguir l'autorealització
personal en un entorn individualista
comunitari, per ser més amb el altres.
Si encara creus que

UN MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE
Participa i col·labora amb
NEURO-PREMIÀ
Contacte: Josep Aracil
Tel 667 03 78 49
Recolzament

