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                     Nota de premsa  
 

                      
Celebrem els 10 anys de la Unitat d’Ictus a Lleida 
amb la 3a Jornada d’actualització en malaltia 
cerebrovascular 
 
Aquest curs tindrà lloc avui divendres dia 16 de desembre a la Sala d’Actes 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida  
 
Avui dia 16 de desembre tindrà lloc de les 16:00 a les 20:30 hores la Jornada de 
la 3a Jornada d’actualització en malaltia cardiovascular a la Sala d’Actes de 
l’Hospital, ja que es commemorarà el desè any de la Unitat d’Ictus a Lleida. 
 
El curs, que també compta amb la col·laboració del Col·legi de Metges de Lleida, 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la UdL i l'Hospital 
Universitari de Santa Maria de Lleida, va dirigit a metges/esses, diplomats/des en 
Infermeria i biòlegs/biometges/esses, psicòlegs/gues i estudiants de pregrau i 
postgrau. 
 
La malaltia cerebrovascular és una de les principals causes de mort al nostre país 
i la principal causa de discapacitat. En els darrers anys s’han desenvolupat canvis 
significatius en el tractament i maneig de les persones amb ictus. Actualment, el 
tractament combinat de fibrinòlisi endovenosa i trombectomia mecànica és la 
millor opció en el casos d’ictus agut degut a oclusió proximal de l’artèria cerebral 
mitja. Malgrat això, una de les principals preocupacions és establir els millor 
circuïts a Catalunya per a garantir l’accessibilitat d’aquestes teràpies a tots els  
ciutadans del país. 
 
Tots els avenços en la malaltia cerebrovascular només es poden aconseguir si la 
recerca en el nostre país té un caire traslacional com la que s’està fent en l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida. 
 
L’objectiu principal de la jornada és incrementar el coneixement de la malaltia 
cerebrovascular tant pel que fa al maneig a la fase aguda com en el període de 
convalescència. 
 
Dr. Francesc Purroy, coordinador de la Jornada estarà acompanyat de sis 
docents més: Dr. J. Sanahuja, Ana Vena, Miguel Castellano, Ikram Benabdelhak, 
Serafí Cambray i Laura Colàs Campàs. 
 
16 de desembre de 2016 


