
a salut de les persones 
més sensibles als canvis 
de temperatura (fred al 
carrer i calefaccions) es 
posa a prova en aquesta 

època de l’any. “Doctor, avui m’he 
aixecat fatal no puc ni caminar, se-
gur que plourà”, “Amb aquest fred 

tinc més dolor!”, “Avui m’he que-
dat clavat!”, comenten els pacients 
amb malalties reumàtiques quan 
arriba l’hivern. Sens dubte la hu-
mitat i els canvis en la pressió at-
mosfèrica influeixen i empitjoren 
les molèsties en pacients amb ma-
lalties òssies, musculars i articu-
lars. L’artritis reumatoide o l’artro-
si són algunes de les patologies 
reumàtiques més freqüents.  

L’estat de salut també empitjo-
ra amb els canvis meteorològics 
en persones amb fibromiàlgia, so-
bretot dones. És per això que té 
molta importància valorar els trac-
taments mèdics quan apareix el 
dolor a l’hivern. A centres de me-
dicina regenerativa com la clínica 
CEMU aposten per fer sessions 
preventives per frenar la malaltia 
i alleujar el dolor abans que em-
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pitjori. “Escollir el tractament més 
adequat i un seguiment del paci-
ent poden conduir a la remissió de 
la malaltia i a millorar la seva qua-
litat de vida”, explica el doctor Mi-
quel Utset, director del centre. 

“Actualment l’eficàcia de les noves 
teràpies estimuladores de proces-
sos biològics naturals ofereixen al 
pacient reumàtic un ampli ventall 
d’alternatives a la cirurgia o la me-
dicació convencional”, afegeix. 
Una d’elles és la bioestimulació 
immunològica local que amb la 
infiltració de substàncies (bioesti-
mulines) redueix la inflamació. 

Una altra opció és l’ozonoterà-
pia, que permet alleujar fins a en 
un 80% els dolors per artrosi, os-
teoporosi, fibromiàlgia, muscu-
lars, de columna o, fins i tot, en 
hèrnies lumbars. “L’ús de l’ozó en 
la salut actua com a relaxant mus-
cular, antiinflamatori i regenera-
dor de cartílag, el que fa que dis-
minueixi el dolor”, assegura el doc-
tor Utset. 

En els últims anys i en lesions 
musculars, d’articulacions i de 
tendons s’està imposant la medi-
cina regenerativa. Els factors de 
creixement plaquetar o plasma ric 
en plaquetes i citoquines accele-
ren la curació. “Observem que 
més del 90% dels pacients experi-
menten una clara millora i recu-
peren la capacitat de moviment. A 
més, la rigidesa de l’articulació 
malmesa disminueix en el 65-70% 
dels pacients tractats, amb el que 
això suposa”, conclou. //


