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 Reportatge 

La malaltia d'Alzheimer

Recentment  va  celebrar-se  el  dia  mundial  de  la 
malaltia d'Alzheimer, intentarem explicar què és i 
saber-ne una mica més.

La wikipedia la defineix així:

La  malaltia  d'Alzheimer o  demència  senil  
d'Alzheimer és  una  malaltia  neurodegenerativa 
que comporta una pèrdua progressiva de funcions  
mentals,  a  causa  del  deteriorament  del  teixit  
cerebral. Les  seves  causes  exactes (etiologia) 
encara  són  desconegudes,  però  es  creu  que  hi 
poden contribuir factors ambientals i genètics (per 
exemple,  s'ha  trobat  que  hi  ha  mutacions  en 
quatre  gens  que  poden  predisposar  cap  a 
l'Alzheimer). 

 L'Alzheimer es troba entre les deu primeres causes 
de mort a Espanya, tot i que la quantitat exacta de 
gent que té la malaltia no se sap amb precisió. El 
nombre  d'afectats  creix  conforme  augmenta 
l'esperança  de  vida  entre  la  població  general.  Si 
mirem  les  xifres  globals, al  món  cada  any  se'n 
detecten 4,6 milions de casos nous. Això equival a 
un nou cas cada set segons.

Guillermo  García  Rivas,  membre  de  la  Societat 
Espanyola de Neurologia, ha declarat amb ocasió 
del Dia Mundial que només un 60% dels malalts a 
Espanya en tenen un diagnòstic formal. Això vol 
dir  que més d'un 30%  no  estan  diagnosticats.  En 
molts casos, fins i tot, es confon la malaltia amb la 
declinació habitual de les facultats cognitives per 
l'edat.  "Molta  gent  té  tendència  a  minimitzar  la 
malaltia".  En  aquest  sentit,  García  Rivas  ha 
recordat la importància de l'atenció mèdica precoç, 
i  ha  recomanat  anar  al  metge  en  observar-ne 
clarament els primers símptomes. 

És  fonamental  la  detecció  precoç,  en  el 
començament de la  malaltia, per tal  de disposar 
dels  recursos  mèdics  i  sociosanitaris  adients,  car 
l'atenció  dels  pacients  amb  malaltia  molt 
evolucionada suposa una important càrrega per als 
familiars i per a la societat. 

Actualment,  molts  dels  afectats  per  la  malaltia 
d'Alzheimer són ingressats en centres geriàtrics que 
no tenen les instal·lacions ni el personal necessari 
per atendre'ls.

El fet que l'ex-president Pasqual Maragall fes públic 
que patia aquesta malaltia en la seva fase inicial, 
ha fet que es conegués més i sortís de l'armari del 
silenci. Maragall ha creat una Fundació que porta el 
seu nom i a la pàgina d'inici i deixa constància de la 
seva intenció:

“Vull ajudar a derrotar aquesta malaltia. Personal  
i col·lectivament. Enlloc no està escrit que hagi de 
ser invencible.”

                                    Pasqual Maragall

Trobareu més informació sobre la Pasqual Maragall 
Fundació Alzheimer Internacional al seu web:

www.alzheimerinternacional.org
 

o bé  al telèfon:

93 316 09 90 

o podeu contactar-hi al correu electrònic:

 info@intalz.org
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