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L'annex consta de tres parts: les escales de puntuació neurològica més utilitzades

en l'EM, l'estudi de la vida de diversos malalts d'EM (seguint unes preguntes com

a pauta que es troben després de les entrevistes) i l'entrevista d'una fisioterapeuta

especialitzada en neurologia.

1. ESCALES DE PUNTUACIÓ NEUROLÒGICA

S'han  proposat  diverses  escales  clíniques  per  valorar  les  disfuncions

neurològiques dels malalts amb EM. La més utilitzada és l'escala de discapacitat

de Kurtzke, coneguda com EDSS (Expanded Disability Status Scale). La segona

escala més utilitzada és l'Escala Funcional Composta de l'EM, MSFC (Multiple

Sclerosis Functional Composite Scale) 

ESCALA DE DISCAPACITAT DE KURTZKE (EDSS)

Kurtzke va crear una escala de disfunció neurològica que puntua la disfunció del 0

(estat normal)  al 10 (mort del pacient) amb intervals de 0,5 punts.

Per  obtenir  un  número  verificable  que  ens  ajudi  a  determinar  l'estat  de

discapacitat del pacient, en primer lloc, s'han d'avaluar vuit  sistemes  funcionals

(SF)  determinats en una escala que va minvant del grau 1 (estat normal) fins al

grau 7 (estat molt greu). Els SF que formen la EDSS són:

PIRAMIDAL

1. Normal.

2. Signes anormals sense incapacitat.

3. Incapacitat mínima.

4. Paraparèsia lleu o moderada. Monoparèsia greu.

5. Paraparèsia greu. Monoplegia o cuadriparèsia moderada.

6. Paraplegia o hemiplegia. tetraparèsia intensa.
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7. Tetraplegia.

CEREBEL

1. Normal.

2. Signes anormals sense incapacitat.

3. Lleugera atàxia.

4. Moderada atàxia dels membres o del tronc.

5. Atàxia a totes les extremitats.

6. Dificultat de realitzar moviments coordinats per l'atàxia.

7. Incapacitat de realitzar moviments coordinats per l'atàxia.

TRONC DE L'ENCÈFAL

1. Normal.

2. Només signes.

3. Moviments incontrolats moderats o qualsevol altre tipus d'incapacitat.

4. Moviments incontrolats intensos, paràlisi  extraocular intensa o moderada

incapacitat d'altres nervis cranials.

5. Disàrtria intensa o qualsevol  altre tipus d'incapacitat  relacionada amb la

parla.

6. Gran dificultat per empassar o parlar.

7. Incapacitat per empassar i parlar.
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SENSIBILITAT

1. Normal.

2. Alteració  de  la  sensibilitat vibratòria  o  grafològica  en  una  o  dues

extremitats.

3. Disminució lleugera de la sensibilitat tàctil  i/o dolorosa.  Disminució de la

sensibilitat posicional i/o disminució lleugera de la sensibilitat vibratòria en

un o dos membres.

4. Gran alteració propioceptiva en 2 membres .

5. Greu alteració propioceptiva en més de 2 membres .

6. Pèrdua de la sensibilitat  en una o dues extremitats o bé disminució del

tacte o dolor i / o pèrdua del sentit posicional en més de dos membres .

7. Pèrdua total de sensibilitat pràcticament total per sota del cap.

INTESTÍ I BUFETA (dos sistemes funcionals)

1. Normal.

2. Degoteig a l'inici de la micció, urgència miccional o retenció urinària de grau

lleu.

3. Degoteig inicial, urgència i retenció intestinal o urinària de grau moderat o

incontinència urinària infreqüent.

4. Incontinència urinària freqüent.

5. Necessitat de sondatge vesical constantment.

6. Pèrdua de la funció vesical.

7. Pèrdua de la funció vesical i intestinal.
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VISIÓ

El  sistema  funcional  visual,  es

mesura  amb  l'ajut  d'aquest model

que  podem  veure  a  la  següent

imatge.  Segons  l'estat  visual  del

pacient,  se li assigna un número de

l'1 al 7

FUNCIONS MENTALS

1. Normal.

2. Alteració de l'estat d'ànim.

3. Lleugera alteració cognitiva.

4. Moderada alteració cognitiva.

5. Grau alt d'alteració cognitiva.

6. Greu alteració cognitiva.

7. Demència  o  síndrome

cerebral crònic.
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Un  cop  s'han  avaluat  els  anteriors  SF,  se segueix  u na  altra  pauta  per

determinar l'estat del pacient:

0. Examen neurològic normal (a SF tot grau 0).

1.0 Sense incapacitat, mínims signes en un SF (per exemple , grau 1).

1.5 No hi ha incapacitat, però sí mínims signes en més d'un SF (més d'un SF grau

1). Exclou funció cerebral grau 1.

2.0 Mínima incapacitat en un SF (1 SF grau 2, altres 0 o 1).

2.5 Mínima incapacitat en dos SF (2 SF grau 2, altres 0 o 1).

3.0 Moderada incapacitat en un SF (1 SF grau 3, altres 0 o 1) o lleu incapacitat en

tres o quatre SF (grau 2, altres 0 o 1).

3.5 Moderada incapacitat en un SF (grau 3) i un o dos SF grau 2 ; o dos SF grau 3

(altres 0 o 1), o cinc SF grau 2 (altres 0 o 1).

4.0 Un  SF grau 4 (altres 0 o 1) o combinacions de graus menors excedint els

límits dels graus previs, capaç de caminar sense ajuda o descans 1500 metres.

4.5 Pot tenir alguna limitació en l'activitat total o pot requerir assistència mínima;

un SF grau 4 (altres 0 o 1), o combinacions de graus menors. Capaç de caminar

sense ajuda o descans uns 300 metres.

5.0 Incapacitat prou greu com per impedir les activitats del dia. Un SF de grau 5

(els altres de 0 o 1), o combinacions de graus. Capaç de caminar sense ajuda o

descans 200 metres.

5.5 Equivalent a un SF de grau 5 i (els altres de grau 0 a 2). Capaç de caminar

100 metres sense ajuda ni descans, incapacitat prou greu com per impedir les

activitats del dia.

6.0  El malalt necessita ajuda constant de bastó o crosses per caminar uns 100

metres. Normalment per la combinació amb més de dos SF de grau 3.
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6.5 Ajuda constant de bastó o crosses per caminar uns 20 metres. Equivalent a la

combinació de més de dos SF amb grau 3.

7.0 Incapaç de caminar més de 5 metres tot i amb l'ajut de bastó o crosses. El

malalt ha d'utilitzar cadira de rodes. Normalment per combinació de dos o més SF

de grau 4.

7.5 El malalt ha d'anar amb cadira de rodes motoritzada ja que no és capaç de

desplaçar-se amb una cadira de rodes convencional. Equivalent la combinació de

més de dos SF de grau 4.

8.5 El malalt passa la major part del dia estirat al llit. Normalment a les cames no

hi té gens de mobilitat,  però als braços es conserva parcialment.  Equivalent  a

combinacions de grau 4 del SF en diversos sistemes.

9.0  El pacient  no es pot aixecar del llit, però sí que pot comunicar-se i menjar.

Equivalent a la combinació de diversos SF de grau 5.

9,5 El pacient es troba totalment impossibilitat al llit i és incapaç de comunicar-se i

menjar.   Combinació de diversos SF de grau 5.

10.0 El pacient mort per l'EM.
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ESCALA FUNCIONAL COMPOSTA DE L'EM (MSFC)

Aquesta escala de puntuació es calcula sumant les puntuacions que els pacients

obtenen en la realització de tres proves pautades:

➢ T25W (Timed 25-food walk):  Es calcula el temps que el malalt  tarda en

recorre 7,6 metres (25 passos).  Aquesta prova consisteix en mesurar la

mobilitat del pacient.

➢ 9HPT (9 Hole Peg Test): Es calcula el temps que el pacient tarda en posar i

treure  9  palets  (mida  similar  als  escuradents)   d'una  caixa  amb 9

departaments.  Aquesta  prova  consisteix  en  mesurar  la  rapidesa  de  les

extremitats superiors. 

➢ PASAT-3 (Paced Auditory  Serial  Addition Test):  Es  tracta  d'una llista  de

números concrets i cada 3 segons n'apareix un de diferent, el pacient els

ha d'anar sumant correlativament i anar dient el resultat en veu alta cada

cop que apareix un numero nou. En total es presenten 60 sumes. Aquesta

prova consisteix en mesurar els processos cognitius del malalt.
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2. ENTREVISTES

ENTREVISTES ALS PACIENTS

Les entrevistes elaborades per als pacients consten d'unes 20 preguntes i s'han

elaborat  a  sis pacients,  cinc  dones  i  un  home, individualment.  L'objectiu

d'aquestes és donar a conèixer com és la vida dels malalts amb EM.

El model de l'entrevista es pot trobar al final de les entrevistes.

1  a   ENTREVISTA   (E1)

Teresa Roviralta,  dona de 53 anys viu a la localitat de Sant Llorenç de Morunys

amb el seu marit (Q1).

Tot va començar l'any 2009 amb l'aparició d'un vertigen molt fort. Em van fer anar

amb un  neuròleg  i  després  de  la  realització  d'una  ressonància  magnètica,  va

detectar que tenia EM. És a dir, va ser un diagnòstic molt ràpid (Q2 i Q3). 

De fet, el vertigen no va ser fruit de l'EM, sinó d'un altre problema. Jo tinc EM

Asimptomàtica, és a dir, només tinc lesions al cervell, no presento cap mena de

símptoma (Q5).

(Per tant, de la qüestió 6 a la 19 totes les respostes seran negatives)

Jo crec que en un futur sí que es trobarà algun remei per curar-la. Pel que veig, la

medicina cada cop està avançant més i espero que d'aquí ben poc aparegui algun

medicament definitiu (Q20).

2  a   ENTREVISTA   (E2)

Anònim, dona de 36 anys.  Viu a la localitat de Solsona amb la seva parella i la

seva neboda (Q1).
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Quan em van diagnosticar l'EM tenia uns 24-25 anys,  és a dir, fa uns 12 anys

(Q2). El diagnòstic va ser ràpid (Q3), de fet, jo ja havia notat que em passava

alguna cosa estranya, per exemple, quan agafava un bolígraf,  vés per on, em

queia a terra i  jo  no me n'adonava fins que sentia el cop. Però el que em va

preocupar més va ser  quan vaig  començar a veure doble,  no podia  agafar el

cotxe, pel carrer veia les persones dobles... (Q4) Vaig acudir al centre hospitalari

de Manresa, allà em van fer una sèrie de proves de coordinació: seguir una línia

recta, tapar-me els ulls i caminar, etc. No les podia fer, queia a terra. Seguidament

em van realitzar una ressonància magnètica, els potencials evocats i una punció

lumbar. En aquest moment, els metges em van dir que havia tingut un brot d'EM.

Vull ressaltar un parell de coses sobre la prova de la punció lumbar. Primer de tot,

abans no posaven cap tipus d'anestèsia i em va fer un mal terrible. I segon, durant

la realització de la prova, en comptes de fer-m'ho un professional, recordo que me

la va fer una practicant. En el moment de la punxada em va fer tant mal que vaig

tenir un impuls d'estirar les cames, (cosa molt perillosa ja que em podia haver

quedat paraplègica) i els altres metges van reaccionar molt tard a l'hora de tornar-

les a doblegar. A causa d'això vaig perdre molt líquid cefaloraquidi i va costar molt

que em recuperés.  Sempre més m'ha fet molt mal d'esquena, en el punt de la

punció, fins i tot vaig fer fisioteràpia un temps per alleujar aquest dolor.  Ha estat

l'únic tractament de rehabilitació que he fet fins ara (Q14).

A partir d'aquí, els metges em van dir que portés una vida tranquil·la i que anés

fent uns controls rutinaris al dispensari de Solsona.

El tipus d'esclerosi múltiple no el sé (Q5), de fet, fa tretze anys d'això i  no he

tornat a tenir cap altre brot (Q10), només m'han quedat algunes seqüeles com per

exemple: quan estic en un lloc fosc perdo l'equilibri  fàcilment, el vertigen m'ha

augmentat i molts cops a l'hora de la parla em costa una mica vocalitzar (Q7).

Jo personalment no tinc dolors, però sí que a partir d'aquell brot, m'he sentit molt

cansada i amb bastanta fatiga física, sobretot quan em llevo als matins (Q8 i Q9).
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No tinc cap mena de discapacitat, la meva qualitat de vida és igual de bona que

moltes altres persones que no tenen EM. Puc treballar, comprar, cuinar, viatjar...

(Q6).

De medicaments no en prenc cap que estigui relacionat amb l'EM  actualment.

Quan me la van diagnosticar sí que vaig fer un tractament (Q11). I de medicines

alternatives res de res (Q12).

No m'han proposat mai fer un assaig clínic i segurament tampoc el faria perquè

això de sotmetre't en aquests tipus de proves mai m'ha agradat (Q13).

L'assistència que rebo  és molt bona, tant la sanitària com la familiar. De fet, la

majoria de gent del meu entorn no sap que tinc EM i prefereixo que continuïn

sense saber-ho (Q15).

No realitzo cap tipus d'activitat (Q16) ni formo part de cap associació (Q17). No

tinc constància de cap familiar que hagi tingut EM (Q18).  Tampoc m'ha suposat

cap tipus de despesa econòmica important ja que faig vida normal i puc treballar

(Q19).

Penso que en un futur molt proper s'haurà trobat algun fàrmac que pugui parar

l'evolució de l'EM (Q20).

 

3  a   ENTREVISTA   (E3)

Xavier  Gangolells,  home  de  42  anys.  Viu  sol(Q1)  en  un  pis  a  la localitat de

Solsona.

Fa tretze anys que em van diagnosticar EM, tenia vint-i-nou anys (Q2).

Tot va començar un dia que em vaig fer una distensió  de lligaments, a partir de

llavors, cada dos per tres em tornava a lesionar  fins que els metges em van dir

que m'havien d'operar. Després de l'operació, vaig començar a notar una certa

malaptesa  (Q4), però no vaig donar-hi importància. A les hores, quan  me'n vaig
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adonar que la cosa anava a més, vaig anar al metge, em van fer una sèrie de

proves i em van detectar que tenia Esclerosi Múltiple, de fet el diagnòstic va durar

uns tres mesos (Q3).  

El meu tipus d'EM és el Recurrent Remitent (Q5). Actualment podria dir que tinc

tres funcions bastant afectades, la primera és la falta de reflexos,  la segona, la

coordinació i  l'última, que  em  canso  molt  ràpid,  ja  no  puc  fer  caminant  les

distàncies que acostumava a fer abans(Q7). 

A més a més, la meva malaltia no em permet treballar amb la mateixa intensitat

que ho feia anteriorment. Als inicis, jo vaig poder anar treballant amb normalitat,

però a mesura que la malaltia anava progressant, havia de treballar menys hores

perquè quedava esgotat. Ara mateix em dedico a fer classes de repàs (Q6). 

No  pateixo  cap  tipus  de  dolors.  Bé,  algun  mal  de  cap,  com tothom,  però  en

general es pot  considerar que no (Q8). En canvi, de fatiga sí que n'acostumo a

patir, més aviat física que mental (Q9).

Gràcies  a  Déu,  ja no  tinc  brots.  Sí  que  hi  ha  dies  puntuals  que,  sense  cap

explicació, em trobo molt cansat, però per sort, de brots no en tinc (Q10).

Ara mateix, a part del fàrmac que m'haig d'administrar diàriament, prenc vitamines

(Q11 i Q12).

Fa anys, em van proposar fer un assaig clínic, però al final em van rebutjar perquè

necessitaven només gent amb menys de 27 anys (Q13).

Actualment, vaig a l'osteòpata, perquè a vegades em noto “espatllat”. Noto que

em va bé, i per tant, hi vaig usualment.  No faig cap altre tipus de rehabilitació

perquè penso que de moment vaig fent i no és imprescindible(Q14).

Estic  molt  satisfet  amb  l'assistència  mèdica que rebo,  tant  els  metges com  el

personal que treballen als hospitals on he estat anant durant aquest temps, m'han

tractat molt bé. Tant la família com els amics han tingut un paper molt important i

indispensable en alguns moments (Q15).
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A les  meves  estones  lliures,  acostumo a realitzar  ioga  i  a  fer-me massatges,

abans,  usualment,  feia  natació (Q16).  També  formo  part  d'una  associació  de

malalts amb EM, algun cop he anat a xarrades informatives o en alguna teràpia

psicològica  grupal,  però  vaig  deixar  d'anar-hi  perquè  tornava  pitjor

psicològicament de quan hi anava. Allà hi han persones molt afectades i et dones

compte que pots arribar a estar igual que elles en un futur(Q17).

Que jo sàpiga, no he tingut cap familiar pròxim amb EM (Q18).

Es  podria  dir  que  aquesta  malaltia  no  m'ha  suposat  cap  despesa econòmica

important. Primer de tot, perquè els medicaments els paga la seguretat social  i

segon, com que tens una invalidesa, també reps una quantitat de diners (Q19).

Jo tinc molta fe i confio en que trobaran algun fàrmac que pugui curar aquesta

malaltia i que fins hi tot et pugui tornar la mobilitat perduda. Cada dia s'estan fent

descobriments nous i a més, últimament hi ha moltes novetats en la recerca de

fàrmacs per l'EM (Q20).

4  a   ENTREVISTA   (E4)

Núria  Novell,  dona  de  76  anys.  Viu  amb  el  seu  marit  (Q1) a  la  localitat  de

Barcelona.

Fa uns 8 anys que em va començar, tenia 68 anys (Q2) i penso que he tingut sort

d'agafar-la de gran.

Tot va començar quan es va morir la meva mare. Jo i ella sempre havíem estat

molt unides i vaig agafar una gran depressió. Cada cop em notava més fràgil i en

certs moments les cames no m'aguantaven o no em responien. En aquell moment

vaig acudir al metge i ja se'm van quedar en observació, em van fer moltes proves

i finalment em van detectar que tenia Esclerosi Múltiple. Els metges suposen que

ja devia tenir alguna lesió al cervell abans de la forta depressió que vaig tenir, i

això va fer que la malaltia es manifestés (Q3). Abans del diagnòstic sí que notava
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que per exemple quan anava al gimnàs, em costava molt en aixecar les cames i

cada cop em cansava més ràpid (Q4). 

Actualment, no treballo perquè estic jubilada, però encara que no ho estigués,

amb el meu estat em resultaria impossible fer-ho. De fet, activitats tan simples

com anar a comprar o cuinar, no les puc realitzar, al menys, sense ajut d'alguna

altre persona (Q6). 

No sé quin perfil  d'EM tinc, de fet mai m'he preocupat per saber el nom ni el

metge me l'ha anomenat mai (Q5). Només sé que el tipus d'EM que pateixo no hi

solen aparèixer brots, i de fet, no n'he arribat a patir mai cap (Q10).

Tinc algunes alteracions bastant afectades. El caminar és la que més m'afecta,

em costa molt i  em canso molt ràpid.  L'equilibri  també el tinc una mica alterat

(Q7).

Tinc dolors freqüentment i acostumo a prendre calmants (Q8). A més a més també

tinc molta fatiga, sobretot física (Q9).

Els medicaments que prenc relacionats amb l'EM són els calmants i unes pastilles

que em va receptar el neuròleg (Q11).  A més, com a medicina alternativa, em

prenc homeopatia (Q12).

Mai m'han proposat fer algun assaig clínic, i de fet, no em faria gaire gràcia fer-lo.

Te la jugues bastant (Q13). Tampoc faig cap tipus de rehabilitació (Q14).

L'assistència que rebo és molt  bona, tant  els metges com tot  el personal dels

hospitals et tracten molt bé.  La família  també ha tingut un paper molt important,

tots m'estan ajudant molt i, el mateix puc dir de l'entorn social (Q15).

Jo  tinc molta  esperança en  que  trobin  algun  fàrmac que  pugui  curar  aquesta

malaltia, potser jo ja no hi serè a temps, però  n'estic segura que tard o d'hora

alguna cosa trobaran (Q20).

(Les qüestions 16, 17, 18 i 19 tenen com a resposta NO)
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5  a   ENTREVISTA   (E5)

Maribel Fita, dona de 47 anys. Viu amb el seu marit i el seu fill (Q1) a la localitat

de Sant Llorenç de Morunys.

Tot va començar fa 9 anys, jo tenia 38 anys (Q2). Estava passant per una època

difícil perquè la malaltia se'm va ajuntar amb uns problemes ja existents, i clar,

segons  els  metges,  a  causa  d'aquest  estrès  se'm  podria  haver  manifestat  la

malaltia en aquell precís moment. 

Em van aparèixer unes taques a l'ull dret, a partir d'aquí em van començar a fer

proves i vaig estar ingressada unes tres setmanes fins que em van confirmar que

tenia Esclerosi Múltiple (Q3). De fet, feia temps que ja estava patint símptomes

d'aquesta malaltia: estava sempre molt cansada, se m'adormien les cames, tenia

dolors i algun que altre problema d'equilibri (Q4).

A mi no m'agrada informar-me sobre aquesta malaltia per la senzilla raó que com

més coses sé d'aquesta,  més m'angoixa. Crec que amb el meu caràcter m'és

millor no saber-ne. Per tant, el tipus d'EM que tinc no el sé (Q5).

La meva malaltia  no em permet  disposar d'una bona qualitat  de vida,  no puc

treballar, ni anar a comprar, ni cuinar i encara menys viatjar (Q6).

Ara fa un temps que cada cop estic millor, però hi va haver una temporada que

durant el dia només em podia llevar, vestir, arreglar-me una mica, anar al bar a

prendre alguna cosa i tornar cap a casa. No podia tornar a fer res més durant tot

el  dia. Hi havia dies que no podia ni sortir de casa.  A més, quan pateixo brots,

encara és pitjor, ho passo molt malament (Q10).

La fatiga és l'alteració  que més m'afecta,  a  hores d'ara  la  tinc  crònica i  se'm

manifesta   físicament  i  mentalment (Q9).  Aquesta  em  provoca  que  no  pugui

caminar  en certs moments. El dolor també és un dels símptomes que més em

perjudica,  acostumo a tenir-ne per tot el cos, algunes parts més que en altres
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(Q8).

També tinc alguns problemes de deglució a l'hora d'empassar-me els aliments. A

més, la memòria també la tinc una miqueta alterada, així com la coordinació i

l'equilibri. A l'hora de dormir, també ho passo malament perquè em costa molt i

cada dos per tres em vaig despertant (Q7).

Els fàrmacs que em prenc no són gaires ja que ara m'estic integrant cada cop

més en les medicines alternatives  (fa dos anys). Gràcies aquestes últimes, he

pogut  deixar  d'administrar-me  diàriament  algun  altre  fàrmac  convencional.

Actualment  prenc  medicaments  pel  dolor,  tranquil·litzants  i antidepressius.  Al

principi,  quan  em  vaig  començar  a  prendre  els  medicaments  farmacològics,

notava molts efectes secundaris, però el meu cos ja s'ha  acostumat i ja no els

noto. A més, també em prenc un protector d'estómac perquè a causa dels fàrmacs

que  m'he  arribat  a  prendre  al  llarg  d'aquesta  malaltia,  m'han  perjudicat  molt

l'estómac. Això m'ha provocat que per exemple, el meu cos no pugui tolerar els

antiinflamatoris com l'ibuprofè (Q11 i Q12). 

Mai m'han proposat fer cap assaig clínic, de fet, si m'ho proposessin ara mateix,

de ben segur que diria que no. Però tampoc hi estic en contra, al contrari, penso

que si jo estigués en fases més avançades,  segurament m'arriscaria a provar-ho

(Q13). 

No faig cap mena de rehabilitació. Abans anava a tai-chi, però  el fet d'agafar el

cotxe, anar a fer les classes i tornar, m'esgotava molt. Es pot dir que tornava més

cansada del viatge que no pas de les classes de tai-chi. Ara camino bastant i em

va força bé (Q14 i Q16). 

Estic molt contenta  de l'assistència sanitària que estic rebent, tant dels metges

com del personal  que hi  treballa.  També formo part  d'una associació  d'EM, la

Fundació d'Esclerosi Múltiple (FEM) i  n'estic molt contenta del  personal que hi

treballa.  Els meus familiars, com que viuen aquesta malaltia de molt aprop,  se

saben posar al meu lloc i em poden comprendre millor. De de fet, el meu marit ara
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mateix  està  estudiant  el  món  de les  medicines  alternatives  per  ajudar-me.

L'atenció social no em preocupa tant, a més, hi ha molta gent que sap que estic

malalta, però no saben ben bé el que tinc, i tampoc ho acaben d'entendre massa

quan els hi explico.  Les persones que no viuen a prop de l'EM, no l'arriben a

entendre mai (Q15 i Q17).

Que jo sàpiga, mai he tingut cap familiar amb EM (Q18)

Aquesta  malaltia  m'ha  suposat  una  despesa  econòmica  molt  gran.  Jo  era  la

persona capdavantera del negoci familiar, només tenia trenta-vuit anys quan me la

van diagnosticar, el meu home va estar molt temps malalt, el meu fill era petit... Es

van ajuntar  moltes coses que van suposar  un gir  complet  a les nostres vides

(Q19).

Estic molt convençuda que s'acabarà trobant la cura d'aquesta malaltia.  Hi tinc

tota la fe del món (Q20).

 

6  a   ENTREVISTA   (E6)

Montserrat Cases, dona de 48 anys. Viu amb la seva filla i el seu marit (Q1) a la

localitat de Sant Llorenç de Morunys. 

Em van diagnosticar EM el juny del 2003, jo tenia 37 anys (Q2). 

Tot va començar un dia que vaig començar a veure-hi borrós. Vaig anar al metge, i

com que no es solucionava, van començar a fer-me proves. Els metges ja es

pensaven que podia ser  EM.  De fet,  l'endemà d'ingressar-me em van dir  que

potser tenia aquesta malaltia, però havien d'esperar els resultats. La ressonància

va sortir positiva, igual que la punció lumbar i els potencials evocats. Tenia EM

(Q3).

Quatre o cinc anys abans del diagnòstic, ja havia patit diversos símptomes com

ara molèsties i formiguejos a les extremitats i, fins i tot, havia tingut parestèsies

facials. Jo no vaig donar-li cap importància (Q4).
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Vaig  començar  amb un  perfil  d'EM primària  progressiva i  al  cap de vuit  anys

aproximadament es va canviar a secundària progressiva (Q5).

La discapacitat que m'ha provocat aquesta malaltia m'ha impedit tenir una bona

qualitat de vida. Per desplaçar-me he d'utilitzar una cadira de rodes motoritzada,

així doncs, per realitzar activitats tan senzilles com, anar a comprar o cuinar, puc

arribar a tardar-hi bastanta estona. No puc treballar amb un horari establert, ni fer

jornades laborals de cap tipus.  Però sí que sóc capaç de conduir amb un cotxe

adaptat a la meva discapacitat (Q6).

La marxa la tinc bastant alterada, em puc aixecar, però no caminar, i per tant, haig

d'utilitzar crosses o bastó, però majoritàriament, com he dit abans, m'acostum-ho

a desplaçar amb la cadira de rodes motoritzada.  La visió també la tinc una mica

alterada,  el meu angle de visió de l'ull dret està una mica limitat, això vol dir que

haig d'anar girant el cap en comptes de només moure els ulls.  A l'hora de parlar

no he tingut mai cap problema, però no tinc gaire agilitat ni fluïdesa verbal. Tinc

certs problemes de deglució, molt sovint, quan m'empasso el menjar, m'ennuego

(Q7). 

Mai havia tingut dolors, però fa uns tres o quatre mesos que me'n noto als genolls.

També tinc espasmes molt dolorosos que per sort em duren molt poc i, al cap d'un

o dos minuts ja no em fa gens de mal (Q8). 

Fa uns anys, la fatiga em portava molts problemes. No em deixava fer res durant

la jornada. Havia de reposar després de realitzar qualsevol activitat i en llevar-me

ja em trobava molt cansada. Actualment,  ja no n'acostumo a tenir. Quan intento

caminar  una  mica,  ja no  em  trobo  fatigada,  però  les  articulacions  inferiors

s’esgoten i no poden fer cap exercici, ni tant sols aixecar-les una mica. Pel que fa

ala fatiga mental, temps enrere no podia concentrar-me en la lectura d’un llibre o

article d'un diari, ara sí que ho puc fer sense cap problema (Q9). 

 Ara no tinc brots, tinc una progressió continua, però fa tres o quatre anys en tenia

freqüentment, de cada tres o quatre mesos (Q10).
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Com a fàrmac, utilitzo interferó per via subcutània tres cops a la setmana. Abans

em proporcionava diversos efectes secundaris com calfreds i tremolors, però ara,

m'he  acostumat  a  prendre'm  una  pastilla  d'iboprofè  mitja  hora  abans  de

subministrar-me  l'interferó  perquè  així  ja  no  se'm  manifesten  els  efectes

secundaris. A més a més, també he provat les medicines alternatives: suplements

en dietes d’Omega 3 i Omega 6, pastilles d’oli de borratja i d’onagra, magnesi, liti i

potser algun altre que ara mateix no recordo. No he trobat cap millora ni cap tipus

de manteniment de la malaltia, però jo, vaig insistint i no deixo de prendre’n. Pel

que fa les herbes,  tot  el  que prenc són infusions per  relaxar-me,  d’altres que

m’ajuden a dormir millor o a tenir una millor digestió (Q11 i Q12).

M’han proposat fer dos o tres assajos clínics. Sempre els havia negat, però ara ,la

progressió de la malaltia m’empeny a provar una nova medicació destinada als

malalts que tenen la progressiva secundària.  Penso que només hi ha un factor

negatiu que et pot fa tirar enrere,  el placebo (quan una persona es sotmet a fer

algun assaig clínic, a tres quartes part dels pacients els hi solen donar medicació,

però a l'altra quarta part,  els hi  donen pastilles amb el  mateix  especte que el

medicament normal però sense els seus efectes) (Q13).

Actualment la seguretat social em proporciona unes vint sessions a l'any gratuïtes

de tractament fisioterapèutic a domicili, però a més a més, com que em va molt bé

la fisioteràpia, tinc contractada a una altra noia fisioterapeuta que bé a cada meva

un o dos cops per setmana (Q14).  També he realitzat  ioga, natació  i gimnàs,

però  amb el  meu estat  actual,  ara  mateix  no puc realitzar  aquestes  activitats

(Q16).

Estic  molt  satisfeta  de l'assistència  sanitària,  familiar  i  social  que rebo  com a

malalta d'Esclerosi Múltiple (Q15).

No  formo part  de cap  associació,  però a  través  d'Internet  tinc  contacte  amb

diferents fundacions i associacions d’esclerosi múltiple. Aquest contacte l’utilitzo

sovint per treure informació sobre els avenços mèdics i farmacològics sobre la

malaltia.  Per  mi,  és  una  eina  de  suport  molt important  per  treure  informació
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d’última hora (Q17).

No tinc constància de tenir cap familiar, ni pròxim ni llunyà, amb aquesta malaltia

(Q18).

Fins ara, la despesa farmacològica havia anat a compte de la Seguretat Social. I

l'atenció  sanitària  bàsica  també.  Però  les  despeses  que  m'ha  proporcionat

l’adaptació del meu estat físic a casa, al carrer i al cotxe, per exemple, sí que han

influït  en  la  despesa  econòmica  familiar. Per  altra  banda,  els  costos  de  les

medecines alternatives que utilitzen algunes persones com jo, van a càrrec del

propi malalt (Q19).

Jo sóc una persona molt  positiva,  i  penso que tard  o d'hora es trobarà algun

fàrmac que curi la malaltia (Q20). 
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MODEL DE LES PREGUNTES ELABORADES ALS PACIENTS

Q1. Amb qui viu?

Q2. Quan li van diagnosticar? Quants anys tenia?

Q3. Va ser un diagnòstic ràpid?

Q4. Vas patir algun símptoma abans del diagnòstic? Quins?

Q5. Quin tipus d’EM tens?

Q6.Te  alguna  discapacitat  que  no  li  permet  tenir  una  bona  qualitat  de  vida?

(treballar, comprar, cuinar, viatjar...)  

Q7. Té alguna alteració o dificultat d’aquestes: de visió, de parlar, de deglució, de

memòria, de dormir i/o vertigen?

Q8. Té dolors? Amb quina freqüència?

Q9. Té fatiga? Física i/o mental?

Q10. Té brots? 

Q11. Pren algun tipus de fàrmac? Quin? Té afectes secundaris?

Q12. Ha provat les medecines alternatives? (herbes, menjars, dietes, tractaments

combinats, homeopatia...)

Q13. Li han proposat mai fer algun assaig clínic? /  Què en pensa dels assajos

clínics?

Q14.  Fa  algun  tipus  de  rehabilitació?  Quin  tipus?  (fisioteràpia,  logoteràpia

cognitiva)

Q15. Està satisfet de l’assistència que rep? (sanitària, familiar i social)

Q16. Realitza algun tipus d’activitat  com ara: ioga,  massatge,  natació,  gimnàs,

etc.?
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Q17. Forma part d’algun tipus d’associació o fundació d’EM?

Q18. Té o ha tingut algun familiar amb aquesta malaltia?

Q19. Li ha suposat una despesa econòmica important la malaltia?

Q20. Creu que en un futur podran trobar algun medicament que freni la malaltia

parcialment o totalment i tanmateix, que es pugui recuperar la mobilitat perduda?
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ENTREVISTA A UNA ESPECIALISTA, LAURA COMES

Q1. Exactament a què es dedica? Quants anys fa?

Jo sóc fisioterapeuta especialista en neurologia.

Fa tres anys que em dedico a la rehabilitació de malalts afectats en lesions del sistema

nerviós central o perifèric, com és el cas de malalts d'Esclerosi Múltiple i persones que han

patit algun accident vascular cerebral (ictus cerebral) entre altres.

Q2. Han de ser especialistes amb neurologia les persones que tracten la rehabilitació

dels malalts de l’EM?

No fa falta, però és recomanable.

Q3. El coneixement neurològic ajuda molt al rehabilitador?

És  una  condició  molt  bàsica  per  realitzar  tractaments  específics  neurològics  conèixer

l'afectació i el curs de la malaltia en concret.

Q4. Tracta a molts malalts de l’EM?

Actualment  treballo  a  domicili  amb  sis  malalts  i  en una  consulta  de  rehabilitació

fisioterapèutica.

Q5. Sap aproximadament a la nostra comarca quants casos d’EM hi ha?

No, la veritat és que no ho sé.

Q6. Quins són els principals problemes que afecten els malalts de l’EM?

L'Esclerosi Múltiple provoca molts símptomes, els que jo, com a fisioterapeuta puc intentar

de regular són: l'espasticitat, (augment del to muscular),  l'atròfia muscular, l'equilibri i la

coordinació i la falta de mobilitat bàsicament.

Q7. Quin tipus de tractament utilitza per a rehabilitar els malalts amb EM?

El tractament  de l'espasticitat,  el  mètode de Perfetti,  que consisteix en la manipulació
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d'objectes o simplement manipular alguna extremitat segons les indicacions del especialista

i la mobilitat activa i passiva de les articulacions.

Q8.  Hi  ha  algun  tipus  de tractament  que  millori totalment  alguna alteració  dels

malalts?

No, nosaltres només podem alleujar els símptomes.

Q9. El tractament dóna una millora efectiva al malalt?

No dóna millora, si entenem aquesta millora com un avançament cap a un estat òptim. El

que podem aconseguir, és un manteniment i un alentiment en la probable degeneració de la

musculatura i el moviment de les articulacions.

Q10. Amb quina freqüència el pacient s’ha de sotmetre als tractaments en qüestió?

Depèn de la necessitat de l'estat del pacient. N'hi ha alguns que necessiten un tres cops per

setmana rehabilitació, i en canvi d'altres, amb un cop cada quinze dies en tenen prou.
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