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anomenar-se ‘aura’, com percebre una determinada olor,

patir un canvi d’humor, un sentiment indefinit de por, etc.

En cada cas particular, si és que es presenta, l’aura epilèp-

tica és específica i sempre igual, per la qual cosa el malalt

pot arribar a pressentir l’atac amb antelació. 

Quan s’inicia una crisi epilèptica té una evolució ca-

racterística i es desenvolupa sempre de la mateixa mane-

ra. De sobte, la persona afectada fa un crit -a causa d’una

contracció sobtada de la musculatura respiratòria- i cau

a terra, inconscient. A continuació, mentre persisteix la

pèrdua de consciència, tota la musculatura del cos es con-

treu i el malalt es queda rígid, amb els ulls oberts mirant

cap amunt i sense respirar. Pocs segons després, se suc-

ceeixen una sèrie de contraccions musculars brusques que

donen lloc a la successiva flexió i extensió de les extremi-

tats en forma de sacsejades, mentre el cor batega més de

pressa, les pupil·les es dilaten i hi ha un augment de la sa-

livació. Aquesta fase dura poc, de trenta segons a un pa-

rell de minuts. Després, tota la musculatura es relaxa i es

va recuperant a poc a poc la consciència, normalitzant-se

la situació. Quan per fi el malalt es recupera, no recorda

res de la crisi, i generalment es troba confús i somnolent,

de vegades durant unes hores. 

Si es presencia un atac epilèptic, les pautes d’una actua-

ció correcta per ajudar la víctima, a grans trets, són senzilles

i clares: cal tractar d’evitar que la persona afectada es lesio-

ni amb els objectes circumdants i poca cosa més, excepte ro-

mandre al seu costat fins que es recuperi i tot hagi passat.

Convé, no obstant això, precisar amb major detall una possi-

ble actuació de socorrista en un lloc públic i amb diversos tes-

timonis, perquè sol passar que hi ha disparitat d’opinions en-

tre els que presencien una situació d’aquest tipus i és molt

important tenir clar tant el que convé fer com les actuacions

que s’han d’evitar, ja que una actuació inadequada pot re-

sultar més perjudicial que el mateix atac epilèptic. 
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ATAC D’EPILÈPSIA
Primers auxilis

L’epilèpsia és un trastorn que, malgrat no tenir una 

única forma de presentació, sol manifestar-se per unes tí-

piques crisis convulsives generalitzades, uns atacs que re-

sulten molt alarmants per a qui es troba prop de la vícti-

ma i davant dels quals no sempre se sap com reaccionar.

Una cosa que tothom hauria de saber, ja que ningú està

lliure de trobar-se en la necessitat d’auxiliar un malalt du-

rant un atac. 

La crisi epilèptica es produeix quan, sovint per un

motiu ignorat, es produeix un desajustament momenta-

ni del funcionament cerebral: de sobte, un grup de neu-

rones cerebrals té una descàrrega elèctrica anormal, que

s’expandeix per tot l’òrgan i altera durant uns moments

la seva activitat normal, en forma de crisi. L’atac pot de-

sencadenar-se sense cap motiu aparent, en qualsevol

moment i en qualsevol lloc. També és possible que hi ac-

tuïn determinats factors desencadenants, com poden

ser, entre d’altres, una ingesta d’alcohol o certs estímuls

visuals, per exemple l’exposició als llums intensos i in-

termitents d’una discoteca. 

Hi ha casos en què minuts o hores abans de la crisi la

persona afectada adverteix una sensació especial, que sol
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En primer lloc, si es presencia l’inici de l’atac al costat

de la víctima i s’adverteix que està a punt de caure, lògica-

ment caldrà intentar atenuar la seva caiguda, per evitar que

es lesioni amb el cop. La veritat, però, és que habitualment

el testimoni no adverteix la imminència de l’atac o bé no és

capaç de reaccionar a temps per evitar la caiguda de la víc-

tima. El que es faci a continuació depèn sobretot del lloc on

es produeixi la crisi: només cal moure la víctima si l’atac so-

brevé en un lloc perillós -per exemple, en mig del carrer, a

la part alta d’una escala, prop de maquinària o objectes amb

els quals pugui ferir-se-, ja que serà important traslladar-la

a un lloc segur. En cas contrari, és preferible no moure l’afec-

tat del lloc on hagi caigut.

Pel que fa a la següent actuació, és més important

saber què és el que no cal fer: no s’han de voler detenir

les convulsions subjectant la víctima amb força. Cal te-

nir present que les contraccions musculars no li fan mal

i, a més, no es poden reprimir per la força, ja que fins i

tot és possible que amb això es provoqui un esquinç o

una fractura, o bé que es provoquin estímuls que per-

llonguin més la crisi. Simplement, cal esperar, apartar

qualsevol objecte pròxim amb el qual l’afectat pugui co-

pejar-se. Si és possible, es pot col·locar un coixí, un abric

o alguna cosa suau sota el cap de la víctima; si no es té

res útil a mà, se li pot agafar el cap, però suaument, 

només perquè no xoqui contra el terra, no per evitar

que s’agiti. 

Una altra actuació possible consisteix a intentar evi-

tar que, a conseqüència de les brusques contraccions

musculars, l’afectat es mossegui la llengua. Es tracta

d’una actuació convenient, però sempre que s’actuï amb

lògica i prudència, ja que si en aquest intent s’introdueix

en la boca algun objecte inadequat, el resultat serà en-

cara pitjor; així, un objecte dur pot originar fàcilment

ferides i, si es trenca -en el cas que es tractés, per exem-

ple, d’un bolígraf-, la víctima fins i tot podria empassar-

se els fragments. El més oportú és introduir entre les

dents un objecte tou, com un mocador doblegat, i no

molt profund, per no dificultar la respiració. 

I res més: una vegada fet el que s’ha dit, només cal

esperar que la crisi cedeixi de manera espontània. És

important actuar amb calma i sang freda, perquè no ser-

veix de res pretendre escurçar la durada de la crisi. Tam-

poc convé traslladar el malalt a un hospital, amb un vehi-

cle inadequat i a tota velocitat: el més probable és que

l’atac cedeixi abans que s’arribi a un centre sanitari, i

fins i tot pot succeir que la mobilització inoportuna re-

sulti contraproduent. 

Hi ha, no obstant això, una situació en què sí s’ha de

recórrer a l’ajuda mèdica immediata: quan l’atac es per- Eugènia Carrasco

llonga més de cinc minuts o es repeteixen crisis succes-

sives. En aquest cas cal sol·licitar ajuda mèdica, perquè

la víctima pugui ser traslladada ràpidament a un hospi-

tal per personal especialitzat i en un vehicle apropiat. 

Cal destacar que quan cedeixen les convulsions pot

passar una estona abans que el malalt recuperi total-

ment el coneixement. Mentrestant, convé col·locar-lo de

costat, com a qualsevol persona inconscient, perquè,

d’aquesta manera, si eventualment arriba a vomitar no

aspiri el material expulsat. I encara que ja es recuperi,

cal tenir en compte que estarà confús, que potser no

sabrà ben bé què fer, per la qual cosa no convé deixar-

lo sol fins que no estigui plenament conscient. El més

prudent seria acompanyar-lo a un hospital perquè el per-

sonal sanitari comprovi si tot està sota control o si con-

vé adoptar alguna mesura terapèutica. 


