
 

 

 

29 de novembre de 2017 

Centre Civic Pere Quart 

Conferència: 
ACREDITAR L’INVISIBLE “EL difícil camí cap a la incapacitat” 
La Dra. Iolanda Miró i Vinaixa, reumatòloga experta en 
Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i  Sensibilitat Química 
Múltiple, màster en medicina avaluadora i peritatge mèdic ens 
va parla sobre aquest tema: 
 
La incapacitat temporal i el llarg camí cap a la incapacitació 
permanent, són una dura prova que han de passar moltes 
persones malaltes de SSC.  
 
Malgrat que en les darreres dècades s’han anat fent avenços, 
les Síndromes de Sensibilització Central continuen essent 

difícils d’entendre i de demostrar. En els casos rebels, quan malgrat haver instaurat totes 
les mesures indicades, no s’aconsegueix una qualitat de vida que permeti de mantenir 
una activitat professional en condicions, comença un nou pelegrinatge per demostrar 
totes les seves limitacions davant la mirada, sovint incrèdula, de qui l’avalua o la jutja. 
 
Malauradament, encara que el malalt tingui 
un informe d’un especialista, on se li 
reconeix un grau d’afectació, que limita les 
activitats de la seva vida quotidiana en un 
percentatge del 50% o més i que, li 
impossibilita  poder treballar, i el que vol és 
que se li reconegui un grau d'invalidesa, ha 
de passar primer per inspecció mèdica 
(L’ICAM) on, en el 99% dels casos, se li 
donarà l’alta i se’l enviarà a treballar. 
 
Això provoca baixes continues, tribunals mèdics, judicis... 
Perquè una vegada denegada la invalidesa per via administrativa,  només ens queda anar 
per la VIA JUDICIAL. 
 
La despesa que tot aquest enrenou comporta no tothom s’ho pot permetre, buscar un 
advocat, un perit judicial, proves i mes proves que també costen diners, per demostrar el 
que tens... I amb l’inconvenient que això va per llarg, de mitjana uns dos anys. 
 
Com fer-hi front de la millor manera possible? D’això va tractar la Dra. Iolanda Miró i 
Vinaixa en aquesta estona de conversa. 


