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El día 27 de novembre de 2017, a la Universitat de
Lleida es va defensar la Tesi, “Incidencia,
características y evolución de los pacientes
mayores con ictus” per la doctoranda Ana Belén
Vena Martínez, metgessa d'UFISS d'Urgències de
Geriatria. Servei de Geriatria. Hospital Arnau de
Vilanova de Lleida i membre del Grup de Treball de
SoMUE, GERIUrg.
En aquest document es publica un resum
d'aquesta.
“INCIDENCIA, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
DE LOS PACIENTES MAYORES CON ICTUS”
Introducció:
L'envelliment poblacional actual presenta un
impacte significatiu en la salut pública i en
l'atenció sanitària. Ens plantegem estudiar
exhaustivament la incidència d'ictus, les
característiques i la resposta al tractament
fibrinolític (TF) en els pacients ≥80 anys.

es determina la resposta al TF en les persones ≥80
anys en funció de les característiques del centre on
s'aplica.
Conclusió:
La incidència ajustada d'ictus a Lleida és similar a
la d'altres regions europees. L'edat és un clar
factor d'increment de la incidència. Els ictus en
persones ≥ 80 anys tenen característiques
pròpies. El TF en la pràctica clínica és efectiu i
segur en ≥80 anys amb independència de les
característiques de l'hospital.
Podreu trobar aquesta Tesi Doctoral a la següent
direcció:https://www.educacion.gob.es/teseo/mo
strarSeleccion.do

Metodologia:
La tesi consta de 4 articles. En el 1r s'estudien les
taxes d'incidència brutes i les taxes d'incidència
ajustades per edat en la província de Lleida entre
2010 i 2014. En el 2n, es comparen les
característiques i l'evolució dels pacients amb
ictus isquèmic (IcI) en funció de l'edat En el 3r
s'estableix l'evolució de 740 pacients amb IcI de
l'Hospital Arnau de Vilanova quan no existeix
restricció a l'ingrés a la UI o al TF. En el darrer article
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