TRAUMATISME

CRANEOENCEFÀLIC

QUÈ ÉS?
Un TCE és un dany cerebral adquirit
generalment provocat per un impacte violent al
cap. Aquest impacte pot provocar lesions que
afectin al cervell i a les habilitats cognitives i
motores de la persona que l'ha patit.

TRACTAMENT

Durant les hores i dies posteriors a patir un
TCE, independentment de la seva intensitat,
s'ha de controlar-ne els símptomes i parar
atenció a la evolució de la persona afectada.
En els casos més lleus en els que no queden
seqüeles pot tractar-se amb medicaments
analgèsics i antinflamatoris.

AVAN AL TEU COSTAT!
- Informació i assessorament sobre recursos
- Formació per a cuidadors no professionals i
informació
- Suport psicològic individual i grupal
- Servei de rehabilitació i manteniment
- Programes de lleure, socialització i inserció en el
món social i laboral.
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La simptomatologia dependrà de la
intensitat de les lesions i poden aparèixer
inmediatament o transcorreguts uns dies de
l'accident. Els més comuns són:
- Pèrdua del coneixement
- Desorientació o confusió
- Mal de cap o mareig
- Nàusees o vòmits
- Fatiga o somnolència
- Alteració en la parla
- Alteració de la son
- Pèrdua d'equilibri
- Alteracions sensorials
- Problemes de memòria
- Alteracions anormals en
l'estat d'ànim

Disseny i il·lustració @cristyflyy

En molts casos no és així i els TCE tenen
seqüeles. Es poden veure afectades diverses
zones del cervell i en alguns casos caldrà
rehabilitació per tal de poder millorar la
situació i, dins del possible, poder tornar a la
normalitat. Un TCE pot causar lesions greus
irreversibles, és per aquest motiu que moltes
persones necesitaràn atenció continuada de
per vida per a poder seguir endavant. En
aquests casos és important que les persones
cuidadores tinguin el coneixement suficient
per a poder ajudar a l'usuari a seguir amb la
seva vida de la manera més normativa
possible.
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