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No abaixem la guàrdia

Una iniciativa de:



• L’impacte que ha tingut la Covid-19 en l’atenció aguda a les persones amb ictus
15’ - Ángel Chamorro / Hospital Clinic

• L’impacte que ha tingut la Covid-19 en la rehabilitació de les persones amb ictus
15’ - Esther Duarte / Hospital de l’Esperança

Càpsules informatives pregravades

• Impacte de les noves tecnologies en la millora de l’assistència a les persones amb ictus
15’ - Carlos Molina / Hospital Vall d’Hebron

• El Pla Director de l’Ictus: Objectius aconseguits i nous reptes: el Stroke Action Plan for Europe
15’ - Natàlia Pérez de la Ossa / Pla Director de l’Ictus

Càpsules informatives pregravades

3.- Segona Taula - Les associacions de pacients (25’) 
Moderadora: Elisabeth Ortinez / Fundació Ictus 

Francesc Iglesias / Fundació Ictus

Càpsules informatives pregravades
- AMILL (Associació de pacients amb ictus de Lleida)
- ASIB (Associació de pacients amb ictus de Barcelona)
- Associació Ictus Girona
- Sobreviure a l’Ictus Tarragona

4.- Cloenda institucional (10’)
Francesca Romana Pezzella / CoChair del Stroke Action Plan for Europe 

Hanne Christiansen / Chair del Stroke Action Plan for Europe 

Alba Vergés / Consellera de Salut

L’ictus és una de les malalties més letals del món. Representa la segona 

causa de mort i la primera de discapacitat física adquirida dels adults amb 

seqüeles de llarga durada. Uns 17 milions de persones pateixen cada any 

un ictus, però les previsions dels experts indiquen que a Europa es produirà 

un augment del 34% del número total d’episodis d’ictus en els propers

10 anys si no s’actua adequadament. 

La pandèmia de la Covid-19 ha alterat tant l’atenció aguda com la 

rehabilitació i el suport de les persones amb ictus i les seves famílies i ha 

generat incertesa i por, perquè desconeixem la seva evolució. Però en el 

cas de l’ictus, tenim la certesa que les mesures de prevenció, l’actuació 

ràpida quan l’ictus apareix i la rehabilitació i l’atenció social són efectives 

i necessàries. No podem abaixar la guàrdia. El nostre sistema sanitari ha 

demostrat una fortalesa que hem d’aprofitar en la lluita contra l’ictus, però 

necessitem la col·laboració entre els professionals, les persones afectades, 

així com la implicació del nostre govern.

L’European Stroke Organisation (ESO), que integra tots els professionals 

implicats en l’atenció a les persones amb ictus a Europa i la Stroke Alliance 

for Europe (SAFE), que agrupa les associacions de supervivents i familiars 

de persones amb ictus de 33 països europeus, van presentar al Parlament 

Europeu el document “Stroke Action Plan for Europe (SAPE) 2019-2030”, 

on es defineixen les actuacions necessàries per millorar l’atenció en totes 

les fases de la malaltia.

El Comitè Executiu del Stroke Action Plan for Europe ha impulsat la creació 

de Comitès Executius locals per implementar els seus objectius, i Catalunya 

ha estat dels primers països en constituir-lo.  Aquest grup, format per 

pacients i professionals, i que es presenta en aquest acte, seguirà des 

d’ara les directrius europees per la prevenció, l’actuació ràpida i la millora 

de l’atenció a les persones que han patit un ictus i les seves famílies per a 

disminuir-ne l’impacte en els propers anys.

Acte a l’Auditori de la Pedrera amb connexió telemàtica amb diferents 
persones/entitats i emès en streaming. Podeu visualitzar-la en directe AQUÍ

PROGRAMA DE L’ACTE (durada 110’)

1.- Presentació (15’)
Xavier Trias / President del Patronat de la Fundació Ictus
Natàlia Pérez de la Ossa / Directora del Pla Director de l’Ictus – D.de Salut 
Sònia Abilleira Castells / Directora Assistencial d’Hospitals de l’ICS

2.- Primera Taula: L’atenció a l’ictus: No abaixem la guàrdia  (60’)
Moderador: Miquel Gallofré / Fundació Ictus

No abaixem la guàrdia
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https://youtu.be/atiqKdcT2oI

