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ESPAI COMUNITARI DE SALUT
PREMIÀ

La salut
Una manera de
vida autònoma

solidària i joiosa

POSTICTUS           VIDA ALS ANYS

HOTEL D’ENTITATS DE SALUT

NEUROPLASTICITAT
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Neuroterapia cognitiva
Reparar els danys de l’accident

en el lloc on s’ha produit

NEUROPLASTICITAT

Proposta tractament terapéutic
d’abast universal
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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.

Connexió amb
la médula

Plasticitat cerebral,
canvis en la connectivitat

Aprenentatge
Millora en en el rendiment

 cognitiu

Terapia

EntrenamentEstimulació

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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Fase Hospital Privada Xarxa
Aguts X

Subagu
ts

X

Crónica X X

PROPOSTA MODEL CATALÀ POSTICTUS

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

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

Xarxa domiciliaria
de pacients practicants de
telerehabilitació

Interrelacions

Realitat virtual

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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Teràpies de grup

Rehabilitació neurológica presencial
i en el propi domicili

RADARS

Dany Cerebral Adquirit (DCA)
Vida als anys
Postictus

Seqüeles DCA

Píndoles
NeuroActiv

Fisio
Psico
Social

ESPAI COMUNITARI DE SALUT
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REHABILITACIÓ NEUROLÓGCA

Píndoles NeuroActiv

GrupalPsico Social

PostIctus Vida al anys

Ajuntaments

Premià de Mar

Neuroplasticitat en xarxa

Xarxa Sanitària Inclusiva

Xarxa
Consulta

Farmàcies

XARXA NEURO-PREMIÀ

Fisio

Premià de Dalt

Xarxa
Terapia

Neurológica

Descomptes
usuaris amb targeta



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!
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Si encara creus que
UN MÓN MILLOR ÉS POSSIBLE

Participa i col·labora amb
NEURO-PREMIÀ

Contacte: Josep Aracil
Tel 667 03 78 49

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

Si vols, tu pots

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.


