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a bona tasca diària
dels professionals del
servei de la unitat
d’estudi de la memò-

ria (UEM), l'han consolidat com
un servei de referència. En
aquests  anys han atès a les
consultes externes i instal·lacions
de la Clínica Girona més de .
pacients. La prioritat del servei
ha estat sempre aspirar a propor-
cionar la major eficàcia en els
diagnòstics i tractaments, i oferir
el millor tracte des de el màxim
respecte al pacient.

El doctor Moreno, neuropsi-
còleg de la UEM, ens explica les
conclusions a les quals han arri-
bat després d’analitzar els diag-
nòstics i seguiment de tots els
pacients atesos per la unitat du-
rant la seva primera dècada de
funcionament.

Del conjunt de persones de
més de  anys que han estat vi-
sitades a la UEM, el  presen-
ten alteracions importants de la
memòria i d’aquest  aproxi-
madament la meitat desenvolu-
paran amb el pas del temps una
demència, generalment la més
comuna d’elles, l’Alzheimer.

A partir dels vint anys comen-
cem a patir una pèrdua neuro-
nal, fet que afecta sobretot la
 memòria recent. D’aquesta ma-
nera s’explica que la gent gran
pugui recordar nítidament suc-
cessos de la seva infància i tan-
mateix oblidar informació re-
cent. Aquest fet, aparentment
contradictori, és normal i forma
part de procés natural de l’enve-
lliment.

És molt important saber quan
els problemes de memòria són
deguts al deteriorament propi de
l’edat o estan causats per algun
tipus d’alteració o trastorn orgà-
nic. Per sort, tot i que algunes ve-

gades aquets trastorns són greus,
la pèrdua de memòria que com-
porten poden ser recuperats to-
tal o parcialment amb el tracta-
ment i rehabilitació adequats.
D’aquesta forma com abans es
conegui la causa, més satisfactò-
ria serà la recuperació.

Tot plegat es pot detectar mit-
jançant diverses proves, les quals
«pretenen detectar qualsevol ti-
pus d’anomalia de la memòria,
sigui quina sigui la zona neuro-
nal afectada». Un cop fet el diag-
nòstic, els especialistes determi-
nen si el pacient necessita algun
tipus de tractament no farmaco-
lògic (per exemple, acostumar-se
a fer exercicis d’estimulació cog-
nitiva per a potenciar la memò-
ria), i si cal, a part fer el tracta-
ment amb medicació.

Les revisions de la memòria,
diu el Dr. Moreno, «són el primer
pas per a la detecció de l’Alzhei-
mer o d’altres tipus de demèn-
cies, i també permeten saber si
es té la memòria en bones condi-
cions, cosa que dona tranquil·li-
tat». Normalment, explica el
neuropsicòleg, és important, per
evitar el deteriorament de la me-
mòria, practicar exercici de for-
ma regular, portar una alimenta-
ció equilibrada, moderar el con-
sum d’alcohol, no fumar, respec-
tar les hores de son necessàries,
participar en activitats socials, no
deixar mai d’intentar aprendre
coses noves i sobretot estimular
constantment el cervell.

A més, cal tenir present que
els oblits poden presentar-se a
qualsevol edat i han de ser ava-
luats per especialistes amb el fi
de determinar la causa dels ma-
teixos. 

Els problemes mnèsics poden

presentar-se per ansietat, de-
pressió i estrès, però també per
Alzheimer o per altres demèn-
cies. La demència no és un pro-
cés normal de l’envelliment, és
un trastorn adquirit i progressiu
que produeix el deteriorament

de les funcions intel·lectual, com
la memòria, el llenguatge o les
habilitats manuals, entre d’altres.
La demència més freqüent és la
de tipus Alzheimer.
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Façana de la Clínica Girona.

DdG
Contesti Sí, No o No n’es-
tic segur:

M’oblido sovint de
coses o de com es fan

les coses?

Em costa fer activitats
habituals, com les fei-

nes domèstiques?

Perdo les coses amb
més freqüència? 

Tinc problemes per tro-
bar paraules o noms

durant una conversa?

Perdo el fil de les pel·lí-
cules que veig o dels lli-

bres que llegeixo?

Tinc més problemes
per concentrar-me,

estic més intranquil o ansiós
de l’habitual?

M'oblido de la data?
M'he perdut caminant

per llocs familiars?

He perdut l’interès per
aficions o les ganes

d’estar amb els amics?

Em sento incòmode o
estressat en haver d’es-

collir o prendre decisions?

Els meus familiars o
amics han notat canvis

en la meva personalitat,
estat d'ànim o en la meva
motivació?

Més de tres respostes amb
Sí són suficients per asse-
gurar la necessitat d’una
consulta mèdica especia-
litzada.
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Les 10 preguntes
que cal fer-se

La Unitat d’Estudi de la
Memòria ha rebut més de

2.000 pacients de la
demarcació de Girona des

que es va crear
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� Avaluació de queixes subjectives de pèrdua de memòria

� Diagnòstic de demències en fases inicials

� Rehabilitació de trastorns mnèsics


