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1. INTRODUCCIÓ 

 

Un ictus, també conegut com a vessament cerebral, embòlia, trombosi o apoplexia, és un 

episodi agut de disfunció focal del cervell, la retina o la medul·la espinal amb una 

simptomatologia superior a 24 hores, o inferior si la imatge o l’autòpsia mostren un infart 

focal o una hemorràgia rellevant per als símptomes. També esta inclosa la hemorràgia 

subaracnoïdal (1). 

  

L’ictus és la primera causa de discapacitat, la primera causa de mort en dones i un de cada 

10 infants morts és degut a l’ictus. A Catalunya cada any provoca 1.300 ingressos 

hospitalaris, és a dir, es produeix un ictus cada 40 minuts. 

  

L’ictus consisteix en el taponament (ictus isquèmic) o el trencament (ictus hemorràgic) d’una 

artèria, provocant la interrupció sobtada del flux sanguini a una part del cervell. Quan la 

sang no arriba d’una manera adequada a un teixit, la funció d’aquest pot quedar alterada 

de forma transitòria o permanent per la manca de nutrients, provocant la mort de les 

cèl·lules afectades. 

  

Hi ha un seguit de factors de risc de patir un ictus com són la hipertensió, el colesterol, la 

diabetis, l’obesitat, el sedentarisme, l’alcohol i el tabac, sobre els que podem incidir canviant 

l’estil de vida o gràcies a tractaments farmacològics. També existeixen factors de risc no 

modificables com serien l’edat, el sexe i la genètica. 

  

Tot i això, s’ha disminuït la incidència dels ictus, probablement gràcies a l’increment de l’ús 

de medicaments preventius com les estatines i els antihipertensius (2). A més, gràcies a 

aquests s’han disminuït força les morts degudes a l’ictus. Els accidents cerebrovasculars 

representen un percentatge molt elevat de la mortalitat i són la causa més freqüent de 

discapacitat. També ha ajudat a reduir aquesta incidència el programa RFA (ruta de la 

fibril·lació auricular) on hi ha una ordenació pactada en metges d’atenció primària, 

d’urgències i cardiòlegs per oferir la millor assistència possible. A aquest programa també 

és troba la campanya “pren-te el pols” on les farmàcies comunitàries prenen el pols 
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gratuïtament a persones més grans de 60 anys per detectar si pateixen fibril·lacions 

auriculars, que és una arítmia asimptomàtica que causa el 25 % dels ictus. 

La majoria de les funcions del cervell estan ben localitzades en diferents àrees. Per això, 

els símptomes d’un ictus depenen de la localització de l’alteració del reg sanguini. Quan es 

pateix un ictus és molt important actuar amb la màxima celeritat per això existeixen una 

sèrie de símptomes per poder detectar l’accident cerebrovascular el més aviat possible. 

Aquests són els símptomes RAPID: 

 

✓ Riure: Torça el gest al riure. Permet detectar si la persona té dificultats per moure 

correctament els músculs de la cara i si hi ha asimetries en la mobilització. 

✓ Aixecar el braç li costa molt o directament no pot aixecar-lo. 

✓ Parlar li costa o no pot. 

✓ Ictus, els símptomes és presenten de forma sobtada. 

✓ De pressa, quan detectem aquests símptomes hem d’actuar de la manera més ràpida 

possible. Com més temps es tardi a actuar hi ha menys possibilitats de tractar l’ictus i més 

probabilitats de presentar seqüeles permanents. S’ha de tenir en compte que hi ha 

tractaments que només són eficaços a les primeres hores de la malaltia. S’ha de trucar al 

112 o al 061 per tal d’informar als serveis d’emergència que informaran dels procediments 

a realitzar i activaran el codi ictus (3). 

  

El codi ictus és un codi d’emergència que permet donar una assistència sanitària immediata 

a persones que sospitem que estan patint un ictus. Aquest consisteix en l’activació d’una 

xarxa compresa per hospitals comarcals i de referència que garanteix que els pacients 

siguin avaluats, diagnosticats i tractats en el menor temps possible. El codi ictus garanteix 

el trasllat del pacient a un dels 26 hospitals que disposen de la tecnologia i els recursos 

humans necessaris per poder tractar el cas, o el trasllat del pacient a un dels 12 hospitals 

comarcals que mitjançant Teleicus (sistema de videoconferència que permet que un 

professional expert avaluï el pacient sense la demora del trasllat) estan connectats als altres 

26 hospitals de referència (4). 
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2. OBJECTIUS 

 

Per la realització d’aquest treball ens vam plantejar els següents objectius: 

o Conèixer la malaltia de l’ictus. 

o Establir un protocol d’actuació. 

o Conscienciar a la població general de la importància de prevenir l’ictus.  

o Ensenyar a identificar els signes i símptomes. 

o Col·laborar amb els professionals de la salut per fer una detecció precoç. 

o Controlar els factors de risc de la població vulnerable.  
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3. MATERIALS I RECURSOS 
 

 

3.a) Algoritme 

 

 Un pols irregular és un signe que ens podria alertar de possible fibril·lació auricular, un 

factor de risc de l’ictus.  

Des de la farmàcia comunitària, podem fer una prevenció de l’ictus a través de la presa del 

pols.  

Hem dissenyat l’algoritme d’actuació mitjançant el cribratge oportunista de la fibril·lació 

auricular: 
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3.b) Díptic 
 
Com a material complementari s’ha elaborat un díptic per conscienciar a la població de la 

importància de la prevenció de l’ictus.  

És un díptic en el qual s’ha incorporat informació sobre què podem fer per a prevenir un 

ictus, dades numèriques sobre la prevalença de la malaltia, i com el podem detectar. 
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4. ACTIVITATS 

 

4.a. ENTREVISTES 

 

4.a.1. Esperanza Martín (metgessa de família) 

  

- Com es detecta que una persona està patint un ictus? 

Quan és un ictus molt evident, hi ha un dèficit motor o sensitiu físicament hi ha una alteració 

en la cara (dismòrfia) sobretot de la boca o perquè hi ha una dificultat per parlar o per a fer 

algun moviment. De fet, les campanyes de prevenció de l’ictus van en aquest sentit, per a 

poder saber que una persona té un ictus s’han de respondre aquestes tres preguntes: Pot 

somriure? Pot parlar? Pot aixecar els braços?. 

 

- Com el tractaries? Sabeu quin és el protocol a seguir? Realment l’apliqueu? Seguiu 

algun protocol d’actuació davant d’un pacient amb ictus? 

Dins de l’atenció primària tenim tres situacions protocolitzades que es recordant cada any 

per a tot el personal sanitari (metges, infermers, administratius...) i una d’aquestes és el 

Codi Ictus. Se sap que aquesta és una patologia que si s’intervé de forma prematura, les 

possibilitats d’èxit són més bones i per tant és important que estiguem informats per a 

reconèixe’ls. Aquest codi pretén que davant d’una situació de sospita d’ictus puguis 

implantar el tractament el més aviat possible. 

Per tant, en el moment que tenim una sospita clínica —que sempre és clínica perquè 

nosaltres aquí no tenim prova d’imatge (per exemple una ressonància), que és la que 

confirmaria que efectivament hi ha un ictus—, s’activa el codi a través del 112 o el 061 i 

això fa que el trasllat sigui urgent (nosaltres ho tenim molt fàcil perquè estem al costat de 

l’Hospital de Sant Pau). 

Cada any ens reacreditem en això, per tant hi ha l’obligació i a més nosaltres hem de donar 

una constància de que hem fet una reformació cada any en Codi Ictus i les altres patologies 

que requereixen aquesta via d’actuació ràpida. 
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- I tots els CAPs, hospitals... Segueixen aquest protocol? 

Sí, el Codi Ictus està protocolitzat entre atenció primària, atenció hospitalària i amb els 

trasllats. És a dir, depèn del Departament de Salut però la idea és que tots treballem 

coordinats per a que l’atenció sigui el més ràpid possible. 

 

- Trobes que hi hauria algun aspecte negatiu o a millorar? 

En aquest moment, el problema principal que tenim és l’accessibilitat en el centre d’atenció 

primària.              

Quan no hi ha facilitat en l’accés a un servei de salut pot ser que es trigui més en la detecció 

o un problema de salut com podria ser un ictus. Això seria més comú que no pas un 

problema de reconeixement de l’ictus ja que l’activació del codi per part del personal sanitari 

una vegada es té sospita és molt comú, encara que després pugui ser o no un ictus. 

 

- Ens podries explicar alguna experiència amb un pacient amb ictus? 

Sí, molts. És una patologia relacionada amb la gent gran i com que cada vegada tenim gent 

més gran, cada vegada tenim més gent amb possibilitats que li passi això.Un dia va venir 

un pacient a la consulta que no hi veia d’un ull, això podria ser una sospita (no gaire típica) 

ja que podria ser que el vas estigués obstruït. El vam derivar a la secció d’oftalmologia ja 

que no presentava més signes o símptomes i podia ser una trombosis de l’artèria ocular. 

Va acabar resultant en ictus i al final aquest pacient va acabar amb una hemiparèsia de part 

de la cara i de part de l’extremitat superior. 

La majoria d’episodis que veiem aquí són transitoris, és a dir, són situacions que s’acaben 

solucionant per si soles. Després de les proves es veu que potser hi ha una zona del cervell 

mínima que s’ha quedat infartada però la sang ha trobat l’espai per suplir la part que 

quedava sense perfusió. És a dir, la sang busca una via alternativa i és capaç de formar 

una circulació colateral. Això pot ser a causa que el coàgul sigui molt petit, que es desfaci 

per si sol o bé que la zona a la que afecta la falta d’irrigació no sigui transcendent per a dur 

a terme una acció específica. Potser abans la persona tenia una alta hipersensibilitat a 

alguna cosa o bé olorava molt bé i ara, en canvi, en tindrà menys o olorarà menys 

intensament. A partir d’una determinada edat, hi ha molta incidència de casos d’ictus que 

la mateixa persona que els pateix no se’n dóna compte que n’està patint un ja que poden 

ser coàguls molt petits que no provoquin símptomes. 
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- En podries dir quins són els fàrmacs necessaris per controlar un ictus? (Fibril·lació 

auricular)  

L’ictus pot tenir dos orígens: trombòtic o hemorràgic. El trombòtic és del que estem parlant, 

que seria la formació d’un trombe. En canvi, l’hemorràgic seria per causa d’una hemorràgia 

al cervell. La causa més freqüent és que sigui trombòtic i és important perquè el tractament 

és diferent. 

Si l’origen és trombòtic, el tractament és desfer el trombe, que seria un tractament de 

fibrinòlisi. Després, per a evitar que es torni a produir es prescriu Aspirina® o Clopidogrel® 

per a que la sang sigui més fluida. Si l’origen és hemorràgic i li donem una Aspirina®, 

empitjorarem la situació del pacient i per tant el tractament ha de ser diferent. Per tant, 

abans de decidir un tractament hem de saber quin és l’origen de l’ictus. 

Més que tractar-lo una vegada ja ha succeït, el tractament fonamental és el preventiu. El 

que sabem a ciència certa és que si controlem els factors de risc de la gent que ha patit un 

ictus, és més difícil que torni a passar. Actualment, no existeix un tractament que ens 

permeti afirmar que si hem patit un ictus, no en tornarem a patir un mai més. 

 

- Estàs assabentat de la ruta de la fibril·lació auricular? (Prendre el pols com a 

prevenció) 

Una de les metgesses que va iniciar aquesta campanya treballa en aquest CAP (CAP 

Maragall). Això ho va fer el grup de la CAMFIC amb la Societat de Cardiologia i amb el 

Departament (de Salut). Una de les causes de l’ictus trombòtic és la fibril·lació auricular, 

que és una arítmia que moltes vegades passa desapercebuda i és una patologia molt 

freqüent en gent gran. La intenció de la campanya era detectar, a través del pols, si la gent 

tenia una fibril·lació auricular i en el cas de tenir-ne, plantejar si s’ha de fer un tractament 

per a evitar un possible ictus. 

 

- Sabies que des de la farmàcia comunitària existeix la campanya “pren-te el pols”? 

Sí, perquè de fet va anar coordinat. La idea era que havien de ser els metges de família i 

les infermeres d’atenció primària de forma casual quan venien els pacients, encara que 

vinguessin per un altre motiu, prendre’ls-hi el pols i també es va fer un pilotatge en oficines 

de farmàcia per a prendre el pols de forma gratuïta en aquests establiments. 
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- Què opines del treball interdisciplinar dels farmacèutics comunitaris en la prevenció 

de l’ictus) 

Jo penso que tenim una gran mancança en el que és el treball comunitari i col·laboratiu 

entre farmàcies i equipaments de salut, tant en l’atenció primària com en els hospitals. Crec 

que hi ha un dèficit històric de com hauríem de treballar, no en l’ictus sinó en general. En el 

cas de l’ictus, que estàvem parlant que el més important són els factors de risc 

cardiovascular, la feina que es podria fer des de les farmàcies moltes vegades és més 

important que la que es pot fer des d’aquí. Això és perquè des d’aquí, cada vegada tenim 

més difícil l’accés perquè hi ha menys metges, la gent triga molt en veure el seu metge i per 

tant va molt més a la farmàcia del que hi anava. A part, com que ara la gent viu més, la 

població està molt més medicada i com a conseqüència fa un ús de la farmàcia que va 

creixent ja que realment es consumeixen molts fàrmacs. 

Crec que hauríem de trobar eines per a que la coordinació fos real i més que real, 

sistemàtica i que sigui més enllà d’una cosa puntual. Dins de la farmàcia hi ha molta gent 

treballant en la (farmàcia) comunitària, dins dels equips d’atenció primària, tots hi treballen 

però el punt de trobada encara no l’hem trobat. 

 

- Què creus que hauria de fer el farmacèutic com a prevenció primària? Un cop el 

pacient té ictus que creieu que podem fer des de la farmàcia? 

Un cop el pacient té ictus, hi ha moltes coses importants ja que depèn de les seqüeles que 

hagi tingut. El que és fonamental és la prevenció, més primària que secundària (encara que 

aquesta també és molt important). Per tant, hi ha situacions primordials que estan molt 

relacionades amb el farmacèutic com és el fet de intentar que el pacient deixi l’hàbit de 

fumar si és que fuma, a part de prendre la tensió per a tenir-la controlada i a més, també és 

molt important la feina del farmacèutic que pot fer de cara a la presa del medicament 

adequat (per a prevenir l’aparició d’un ictus per primera vegada o la seva reaparició en cas 

d’un ictus amb origen trombòtic). És fonamental saber que en aquests pacients és molt 

important controlar la pressió i l’adherència al tractament al que estiguin prescrits (exemple: 

SPD - Servei Personalitzat de Dispensació). 
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4.a.2. Marta de la Corte (infermera) 

 

- ¿Cómo se detecta que una persona está sufriendo un ictus? 

Súbito dolor de cabeza de gran intensidad y sin causa aparente. Pérdida de la visión, total 

o parcial, o visión doble con sensación de mareo. Dificultad en el habla, perdida de la 

capacidad de expresarse con claridad y comprender el lenguaje. Pérdida de fuerza y 

sensibilidad de un lado del cuerpo (cara, brazos o piernas), Inestabilidad o pérdida de 

equilibrio, sensación de vértigo y confusión. 

 

-¿Cómo lo tratarías? ¿Sabéis cuál es el protocolo a seguir? Realmente lo aplicáis?  

Ante el primer síntoma, aunque sea leve, llama a Urgencias al 112. No muevas al paciente, 

solo ayúdale a recostarse manteniendo su cabeza elevada unos 45 grados por encima del 

cuerpo. Asegúrate de que el enfermo respira con normalidad. No le des 

medicamentos. Mantén la calma y espera a que llegue una ambulancia. No le traslades por 

tus propios medios al hospital. 

 

-¿Cuál es el protocolo de actuación ante un paciente con ictus? 

Cuando llega a Urgencias un paciente con sospecha de ictus de menos de 12 horas de 

evolución, ya sea a través de la activación del Código Ictus Extrahospitalario o de forma 

directa, se ubicará en Box.  

 

El médico de triaje o entradas debe avisar de forma inmediata al neurólogo de guardia que 

pondrá en marcha el proceso:  

Exploración neurológica que confirme la sospecha inicial de ictus (NIHSS). 

Interrogatorio a paciente o familiares. 

Solicitud de TC craneal. 

Llamada a Busca de radiólogo de guardia especificando que ha llegado un CI. 

Llamada a técnico de TC para traslado del paciente.  

Verificar disponibilidad de cama en Unidad de Ictus. 
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Dentro de box, deben realizarse de forma inmediata los siguientes procedimientos:  

Toma de constantes (TA, FC, Tª, SatO2 y BM test)  

Colocación de vía antecubital 

Extracción de analítica 

Perfil ictus de Urgencias 

Realización de ECG   

 

Traslado inmediato a sala de TC de Radiología:  

El neurólogo y la enfermera responsable acompañarán al paciente y estarán presentes en 

el momento de la exploración.  

Se realizarán las siguientes técnicas: TC craneal sin contraste, si evidencia de lesión 

hemorrágica o estructural no vascular se detiene el proceso. Si se confirma la sospecha de 

lesión isquémica y no existen contraindicaciones se administrará contraste para realizar 

angioTC de TSA e intracraneal según protocolo. Valoración de resultados conjunta entre 

radiólogo y neurólogo. Reconstrucción de secuencia angioTC. Rx tórax. 

 

Traslado directamente a Unidad de Ictus, Si no hay camas disponibles en la Unidad de Ictus 

el paciente se trasladará a Sala de Observación o en su defecto a un Box de Urgencias. 

 

-¿Nos podrías contar alguna experiencia con un paciente con ictus? 

Asistencia como en enfermera en Triage Urgencias de mujer, 84 años que acude por la 

tarde a urgencias por cuadro de inicio brusco de disartria, asimetría facial y debilidad en 

hemicuerpo izquierdo.  Comienza desde primera hora de la mañana de forma brusca con 

clínica de dificultad para hablar, desviación de la comisura bucal y debilidad en hemicuerpo 

izquierdo. Se activa código ICTUS.  

 

- ¿Podrías decir cuáles son los fármacos necesarios para controlar un ictus? 

(Fibrilación auricular) 

Antiarrítmicos y anticoagulantes orales   

 

-¿Estás enterado de la ruta de la fibrilación auricular? (Tomar el pulso como 

prevención) 

No tengo información sobre esta ruta 
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-¿Sabías que desde la farmacia comunitaria existe la campaña “tómate el pulso”? 

Sí, la conozco, fue un éxito gracias a las farmacias. 

 

-¿Qué opinas del trabajo interdisciplinar de los farmacéuticos comunitarios en la 

prevención del ictus? 

Me parece muy positivo. La farmacia, como el espacio de salud más cercano a la población, 

debía formar parte de esta campaña ya que es el entorno idóneo para realizar estas 

medidas preventivas. Cuando pensamos en el paciente como foco es evidente que 

cualquier acción preventiva es ideal para él o ella.  

  

-¿Qué crees que debería hacer el farmacéutico como prevención primaria? 

Mantener un control de un segmento de población propicio a este.  Y ser capaces, en caso 

de detectar arritmias, de actuar para evitar un problema de salud irreversible, como el ictus.  

 

-¿Una vez el paciente tiene ictus, qué cree que podemos hacer desde la farmacia? 

Llamar al servicio de urgencias correspondiente y desde allí, derivar a la asistencia 

hospitalaria.  
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4.a.3. Anna Juanes (farmacèutica d’hospital) 

 

- Com es detecta que una persona està patint un ictus? 

A veure, existeix una simptomatologia típica d’ictus que pot ser molt variada, com ara afàcia 

(immobilitat d’una part del cos). Davant una sospita s’activa el codi ICTUS. Això vol dir que 

ràpidament li han de fer proves al pacient, almenys una analítica i una prova d’imatge, on 

es veu si l’ictus és isquèmic, hemorràgic o no es pot evidenciar res. Es confirma amb una 

prova d’imatge i exploració neurològica. 

 

- Com el tractaries? Sabeu quin és el protocol a seguir? Realment l’apliqueu? Seguiu 

algun protocol d’actuació davant d’un pacient amb ictus? DAFO 

El codi ICTUS és un protocol d’actuació urgent que es segueix a tots els hospitals. Quan 

s’activa el codi, es prenen unes mesures generals, que són aplicables a tots els pacients, 

llit a 30º? Dieta absoluta, control de constants... després es fa la prova d’imatge i la valoració 

neurològica. Això és el que determinarà després el tractament. Per exemple, en el cas d’un 

ictus isquèmic, després de la confirmació cal saber amb exactitud el principi de la 

simptomatologia. El més adequat és que no hagin passat més de 4 hores mitja si es vol fer 

fibrinòlisi endovenosa (cal posar medicació?) cal comprovar que no hi ha contraindicacions 

amb la medicació, es revisa la fitxa tècnica. Es podria fer un maneig quirúrgic (trombectomia 

mecànica), segons la localització del trombe. Quan no s’ha arribat a temps es realitzaria un 

maneig conservador. 

S’aplica sempre, és un protocol on es realitzen registres en activar-se el codi. A nivell 

interhospitalari i intrahospitalari. 

Positiu: informació a la ciutadania, reconèixer de manera ràpida la simptomatologia de 

l’ictus. 

  

- Ens podries explicar alguna experiència amb un pacient amb ictus? 

A la farmàcia hospitalària no tenen contacte directe amb el pacient. Nosaltres el que fem és 

validar la prescipció de la medicació. Cada dia arriben 5-6 pacients amb ictus. 

Com a farmacèutic podem ajudar a la modificació de factors de risc modificables. Podem 

promoure la prevenció secundària bàsicament. 
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- En podries dir quins són els fàrmacs necessaris per controlar un ictus? (Fibril·lació 

auricular) 

1. Cardioversió elèctrica amb anticoagulants 

2. Si la fibril·lació es recurrent, es donen antiagregants i estatines per ictus isquèmic. 

Ajudar a l’adherència 

 

Abans: Valoració tractament 

Factors de risc modificables: HTA, tabaquisme, dieta saludable, colesterol.. 

 

- Estàs assebentat de la ruta de la fibril·lació auricular? (Prendre el pols com a 

prevenció) 

Sí... Trobo que està molt bé, perquè el que feu és derivació al metge oi? 

També es veritat que esteu detectant una cosa que no sabeu si és una fibril·lació o no. 

Realitzant un electrocardiograma a l’hospital es veu clarament si ho és o no, així que potser. 

 

- Sabies que des de la farmàcia comunitària existeix la campanya “pren-te el pols”? 

Sí, el coneixem, però no sé quins han sigut els resultats. Aquestes iniciatives assistencials 

són molt xules. Seria molt interessant que un cop feta una pràctica assistencial veure quins 

són els resultats, quants d’aquests polsos irregulars han sigut fibril·lacions.  

També cal treballar en equip, ja que a vegades si les infermeres del cap ja prenen el pols 

quan arriba un pacient amb símptomes característics d’ictus, s’estaria duplicant i repetint la 

feina. Però seria adequat tenir una cartera de serveis i repartir-se les feines. 

 

- Què opines del treball interdisciplinar dels farmacèutics comunitaris en la 

prevenció de l’ictus) 

El treball interdisciplinar és fantàstic, però s’han d’evitar duplicitats. És com diferenciar grup 

d’equip. S’ha de treballar de manera coordinada. A part s’aporten diferents punts de vista. 

Ara mateix estaríem en fase de grup i l’objectiu seria arribar a ser un equip.  

 

- Què creus que hauria de fer el farmacèutic com a prevenció 1ària? 

Promoure hàbits de vida saludables, basar-se en els factors de risc modificables, com la 

hipertensió, que és més important que la fibril·lació auricular. 

Es pot ajudar al control de la pressió arterial i promoure mesures higienicodietètiques 

(pèrdua de pes, deshabituació tabàquica. Seria interessant reunir-se amb el centre 
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d’atenció primària més proper, veure què estan fent, veure que pot fer la farmàcia 

comunitària i no fer duplicitats. 

És molt important que les activitats assistencials tinguin un lloc apartat i dedicat a aquesta 

funció. A més, molts cops el malalt no demana aquest servei. Cal tenir en compte l’ambient, 

la salut és un tema molt personal. Però si es fa s’ha de fer bé i s’ha de tenir una molt bona 

formació per poder oferir aquest servei. 

 

-Un cop el pacient té ictus que creieu que podem fer des de la farmàcia? 

La prevenció secundària seria un bon control de la nova medicació, normalment li hauran 

prescrit algun fàrmac anticoagulant (adiro) i estatines. Es pot ajudar a recordar la posologia 

adequada de cadascun dels fàrmacs. Mirar que no hi hagi interaccions amb la resta de la 

medicació. Si a més de l’anticoagulant pren un fàrmac cardioembòlic, seria un fàrmac de 

risc. 

Parlar dels problemes que els hi ha causat l’ictus, molts tenen disfàgia, aleshores seria 

adequat parlar dels medicaments que es poden triturar i quins no... parlar de les 

conseqüències emocionals derivats de l’accident cardiovascular que ha patit; es podrien fer 

test sobre l’afectació psíquica. 

Parlar de la importància de l’adherència al tractament i després les mesures 

higienicodietètiques. 

A més de tenir el servei, el malalt ha de voler-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a.4. Javier Albert (farmacèutic comunitari) 
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- Com es detecta que una persona està patint un ictus? 

Principalment són persones que presenten una confusió important. Després quan s’intenta 

mantenir una conversa amb ell, és quan s’analitza si és capaç de respondre adequadament. 

També em sembla que es pot intentar fer veure que somriguin, es pot fer un comentari 

graciós i si ells són incapaços de somriure és que estan una mica fotuts. 

 

- Com el tractaries? Sabeu quin és el protocol a seguir? Realment l’apliqueu? Seguiu 

algun protocol d’actuació davant d’un pacient amb ictus? DAFO 

El més important d’un ictus és ràpidament avisar als serveis d’emergència, ja que és una 

malaltia realment greu i quan abans s’actuï, la possibilitat de millora incrementa. Estaria 

molt bé tenir un protocol a seguir a la farmàcia, sempre i quan estigui ben elaborat i sigui 

correcte, que serveixi per tots els casos. 

 

- Ens podries explicar alguna experiència amb un pacient amb ictus? 

Sí, vaig tenir un pacient, el qual recordo molt bé. Realment estava patint un ictus, ho vam 

veure clarament perquè no podia pràcticament ni parlar, estava paralitzat i vam agafar un 

taxi i portar-lo a l’hospital Sant Pau. Van aconseguir salvar-lo, però ja era el quart o cinquè 

ictus que patia, i posteriorment va patir un altre que sí que va causar-li la mort.  

 

- En podries dir quins són els fàrmacs necessaris per controlar un ictus? (Fibril·lació 

auricular) 

Habitualment els medicaments que es donen són protectors d’estómac (omeprazol) pel 

matí, després al migdia se solen prendre 2 pastilles per liquar la sang (Clopidogrel i l’AAS) 

i al vespre se sol donar una estatina, per mantenir els nivells de colesterol controlats 

(Atorvastatina 40 o 80mg).  

Si ens interessa tenir la tensió baixa es dona o Amlodipino o Ramipril. 

 

 

- Estàs assebentat de la ruta de la fibril·lació auricular? (Prendre el pols com a 

prevenció) 

Sí 

 

- Sabies que des de la farmàcia comunitària existeix la campanya “pren-te el pols”? 
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Sí, de fet vam pensar d’aplicar-lo a la farmàcia, però al final no ens vam unir a la iniciativa 

 

- Què opines del treball interdisciplinar dels farmacèutics comunitaris en la 

prevenció de l’ictus) 

És super important. Els farmacèutics tenim un paper importantíssim en la prevenció i en la 

derivació a l’hospital o centre d’atenció primària en cas de sospita d’un cas d’ictus. Per tant, 

en quant a prevenció és molt important estar coordinats. 

 

- Què creus que hauria de fer el farmaceutic com a prevencio 1ra? 

D’entrada es pot fer la valoració del risc cardiovascular d’un pacient, i en funció d’una sèrie 

de paràmetres, amb l’ajuda de les taules SCORE o REGICOR es determina el risc de patir 

un accident cardiovascular. Per tant, és important promoure hàbits de vida saludables, 

mantenir els valors de glucèmia i colesterol sota control mèdic. 

 

- Un cop el pacient té ictus, què creieu que podem fer des de la farmàcia? 

Promoure hàbits saludables, donar recomanacions sobre la dieta i l’exercici, oferir serveis 

d’atenció farmacèutica per revisar la medicació, assegurar l’adherència al tractament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a.5. Rosa (pacient) 
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La Rosa és una dona de l’associació de l’ictus, que va partir-ne un fa uns 15 anys. 

Ens explica que ella es veu incapaç de realitzar dues ordres a la vegada, és a dir, que si ha 

d’estar cuinant i parant la taula alhora no pot fer-ho, sinó que ha d’acabar una activitat per 

a poder fer l’altra. 

També comenta que es veu incapaç de tornar a entrar al món laboral, ja que se sent molt 

insegura i amb moltes dificultats de tornar a treballar. 

Per últim, ens explica que segons el seu punt de vista creu que els farmacèutics els han 

d’escoltar i que valoren molt el recolzament emocional. 

A l’associació, cada setmana fan una xerrada que els hi serveix com a teràpia, tant pels 

pacients com per als familiars. Això els ajuda a saber conviure amb la nova situació personal 

o familiar. 

Des de l’associació fan a més, activitats per estar tots junts i per sentir-se recolzats i animar-

se. Algunes de les activitats són: logopèdia, gospel, anglès, escriptura, i altres relacionades 

amb les noves tecnologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.b. Xerrada associació de veïns 
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El 12 de juny es va realitzar una xerrada a l’associació de pacients al barri de la Sagrada 

Família. Van assistir 20 participants que van estar molt interessats des del primer moment 

en el tema de l’ictus. 

Dues de les persones tenien familiars que havien patit aquest esdeveniment i ens van 

explicar com els hi canvia la vida. 

Vam fer una presentación on els hi vam explicar què era un ictus, quins eren els factors de 

risc i, el més important, van aprendre a prendre’s el pols mitjançant un joc. 

 

 

 

 

 



23 
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4.c. Joc 

“Pren-te el pols” 

Un cop els hi vam explicar com posar els dits per a detectar el pols, el joc consistía en 

posar-se per parelles i poder escoltar el pols de la persona que tenien davant. 

Al principi no tothom escoltava el soroll de les pulsacions, però a base de paciència, vam 

aconseguir que mica en mica tothom ho sabés fer-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.d. Vídeo 

(Veure vídeo a la carpeta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONS 
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Un cop realitzat aquest treball, podem concloure que la coordinació entre els diferents 

àmbits de la salut beneficia directament al pacient que té aquest factor de risc, com és tenir 

un ictus. 

La tasca asistencial del farmacèutic comunitari pot ajudar a aquestes persones 

principalment escoltant-los i recolzant-los emocionalment. 

Mitjançant la xerrada a l’associació de veïns, es comprova la inquietud que té la societat 

envers una malaltia que té tantes seqüeles.  

L’educació sanitària que ofereix el farmacèutic comunitari permet detectar a temps un 

posible accident cerebrovascular i per tant, ens podem considerar com a sanitaris de primer 

nivell. 
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