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Estimats i estimades
Des de la creació de la Fundació Step by Step, allà a la fi de 2007,hem passat de ser uns “bojos” defensors de la rehabilitació neurològica per als lesionats crònics a convertir-nos en centre de referència en aquesta mena de
rehabilitació.
Satisfets per haver aconseguit cridar l'atenció sobre l'important que és la rehabilitació física per a millorar la qualitat de vida dels lesionats neurològics,
queda encara molt camí per “rodar”.
Hem de continuar barallant perquè des de molt diferents àmbits –socials, mèdics, econòmics-, tant públics com privats, entenguin la necessitat d'oferir
una rehabilitació física especialitzada i personalitzada a tots els lesionats neurològics -lesió medul·lar, accident vascular cerebral (ICTUS), esclerosi múltiple, traumatismes cranioencefàlics, neuropediatria, i altres malalties
neuromusculars- per a evitar complicacions secundàries a la pròpia lesió, millorar la seva qualitat de vida i aconseguir així una major inclusió social, sense
passar per alt l'estalvi que suposa per a la sanitat pública i privada que aquestes persones estiguin en el millor estat físic possible.
No ens conformem amb el reconeixement al “excel·lent” treball que realitzem.
No volem continuar predicant en el desert. Queda molt per fer per a aconseguir canviar la cultura de la discapacitat al nostre país. El que cal fer ho sabem
tots, ho ha dit l'OMS en el seu Informe Mundial sobre Discapacitat (2011): ha
arribat el moment de portar a la pràctica les polítiques de prevenció, promoció i intervenció en salut acceptades per tots els seus estats membres, entre
ells el nostre.
I a aquest canvi de cultura dedicarem molt del nostre esforç. Ho portem fent
des dels nostres inicis. Però no basta, cal esforçar-se més.
Com deia ha estat any de reflexió, d'observar i escoltar.
A partir d'ara anem treballar duro per a fer arribar la filosofia Step a tots els racons..
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Carta del President
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Felicitats Presi
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Natalia Bettonica
Directora
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Enguany em permetreu una llicència:
El nostre presi Federico Crespo, com tots sabeu, va sofrir un accident de cotxe
en 2004 que li va provocar una lesió medul·lar.
Convençut de la importància de la rehabilitació física per a millorar la seva qualitat de vida, en 2007 crea la Fundació Step by Step per a lesionats neurològics important un nou tractament de rehabilitació que va conèixer en Sant
Diego, els Estats Units.
El seu afany de lluita i superació van ser claus per a continuar la seva carrera
professional.
Els qui li coneixeu personalment sabeu que el Cresp és un tipus especial, gairebé una rara avis. Anys després de crar la fundació, des del seu estudi d'arquitectura va posar en marxa Habitatges Step by Step, projecte immobiliari
solidari en el qual part dels beneficis es destinen a estudis científics per a la
cura de la lesió medul·lar.
Però no tot serà treball: en 2018 es va proclamar Campió d'Espanya de vol a
vela, convertint-se en el primer pilot campió d'Espanya en cadira de rodes
Tot est aquest treball, esforç, servei a la societat ha rebut aquest 2019 el major
dels reconeixements que es poden aconseguir: la Medalla de l'Orde del Mèrit
Civil.
L'Orde del Mèrit Civil, instituïda per Sa Majestat el Rei Don Alfons XIII, té per objecte premiar els mèrits de caràcter civil que prestin o hagin prestat rellevants
serveis a l'Estat, amb treballs extraordinaris, profitoses iniciatives o amb constància exemplar en el compliment dels seus deures.

Presi,
FELICITATS
i sobre tot moltísimes GRÀCIES!!!!!

Finançament

Els comptes auditats de la Fundació Step by Step es faran públiques, una vegada aprovades pel Patronat,
en la nostra web www.fundacionstepbystep.org
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En 2019 han crescut un 4% els fons propis respecte al curs anterior: desgraciadament continuem lamentant les poques aportacions públiques i privades. Encara així, continuem potenciant la subvenció de rehabilitació i l'aportació a la recerca amb estudis propis i l’organització
del 5th ISCORE, la qual cosa ha suposat una important quantitat de recursos.
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Filosofia Step
En el convenciment que només en les millors condicions possibles és factible una òptima
adaptació personal, mental, emocional i social a la nova situació del lesionat
neurològic, la Fundació Step by Step va apostar des dels seus inicis per la indagació i la
cerca dels tractaments més avançats per a trobar el millor tractament
i l'excel·lència en la rehabilitació

Visió

Misió
La missió de la Fundació Step by Step és oferir
a les persones amb lesió medul·lar i altres patologies neurològiques una proposta de fisioteràpia basada en un tractament personalitzat de
qualitat, que possibiliti el seguiment d'un procés
de rehabilitació eficient que repercuteixi, en gran
manera, en una millora de la seva qualitat de
vida.

Als avanços científics i metges que han millorat en gran manera el tractament del lesionat medul·lar, cal sumar com a indispensable
un programa de rehabilitació dirigit a prevenir
complicacions secundàries a la lesió, així
com aconseguir el màxim grau d'autonomia
funcional.
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La Fundació vol possibilitar la millora de la salut del lesionat neurològic, així com donar les pautes per a
un futur manteniment el més autònom possible. L'èxit del tractament Step consisteix a extreure i aprofitar al màxim les possibilitats i recursos físics del cos del lesionat amb l'objectiu de minimitzar les limitacions i manques de mobilitat i obtenir la màxima qualitat de vida.
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Objetius
. Oferir a les persones amb diversitat funcional un mètode de tractament que els permeti seguir endavant amb el seu procés de rehabilitació i, per tant, millorar la seva qualitat de vida.
. Demostrar la compatibilitat d'aquesta mena de tractament amb altres tractaments convencionals que
es puguin estar duent a terme, en hospitals o centres de referència, per a millorar la seva eficàcia.
. Continuar amb el procés de rehabilitació una vegada finalitzat el primer estadi i proporcionar al pacient
un programa de tractament dirigit de forma continuada en el temps.
. Optimitzar cadascuna de les parts del cos i minimitzar en la mesura que sigui possible les limitacions i
manques de mobilitat de les parts afectades..

Família Step
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Lesionats, familiars, amics
la gran família Step deixant petjada allà per on passa
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Rehabilitació
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Esforç, perseverança i ganes
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Les ganes de superar-nos cada dia, d'acceptar els reptes que ens posen els lesionats que
acudeixen a nosaltres amb el clar objectiu de
millorar la seva qualitat de vida apel·len al nostre afany de superació, intensitat i manera d'entendre el tractament del lesionat medul·lar. És
l'ADN Step by Step.
No en va som el centre de rehabilitació a nivell
internacional amb més sessions realitzades en
l'exoesquelet, un dels dispositius tecnològics
més avançats en el tractament del lesionat
medul·lar: al llarg de 2019, els lesionats de
Step han realitzat més de 2.300 sessions i recorregut 2.500.000 passos amb Ekso.
Un any més, i amb aquest ja van 13 de manera
consecutiva, la Fundació augmenta en 2019 el
nombre d'hores de tractament realitzades,
acostant-nos a les 16.500 i el número de lesionats atesos que ronda els 300. Xifres importants per a una entitat amb menys de 25
treballadors, dos centres de rehabilitació i 12
anys de treball.
Step by Step és un projecte que suposa un
gran desafiament per part de tots els que formem part d'aquest equip. Cada 1 gener, els
comptadors es posen a zero i tornem a començar
Nous lesionats? Nous reptes?
Noves il·lusions?
Amb gust acceptem el desafiament.
No els fallarem.
Joan Romero
Director Técnic

La lesió medul·lar és una condició no sols funcional,
sinó també mèdica. La medicina rehabilitadora juga
un paper fonamental en el maneig multidisciplinari
dels individus afectes per lesió medul·lar, donada l'elevada complexitat fisiològica i funcional d'aquests.
La valoració mèdica inicial és essencial com a punt
de partida d'un programa de rehabilitació dirigit a la
consecució d'objectius tant funcionals com metges,
sense obviar la necessitat de realitzar una educació
sanitària als individus afectes, amb l'objectiu d'aconseguir una òptima comprensió de la seva condició. Aquesta comprensió és fonamental per a
optimitzar l'evolució mèdica i funcional de les persones afectes, donant-li a l'individu els recursos teòrics
necessaris per al seu correcte maneig.
L'objectiu principal de la medicina rehabilitadora és
el monitoratge de la salut de les persones, així com
la prevenció i tractament de les complicacions que
puguin sorgir degudes a les particularitats fisiològiques dels lesionats medul·lars.
És molt rellevant també la valoració diagnòstica, pronóstica i evolutiva de la lesió medul·lar, en aquells individus que presentin seqüeles que interfereixin amb
la funció o qualitat de vida. D'aquesta manera, s'estableixen, de manera multidisciplinària i sense deixar
mai d'incloure a l'usuari, objectius raonables i progressius per a la teràpia de rehabilitació.
D'aquesta manera, la visió de l'especialista en Medicina Física i Rehabilitació és necessària, donada
la formació exhaustiva i específica que té la lesió
medul·lar, convertint-se així en la figura sanitària central sobre la qual pivota el procés de rehabilitació.
Dr. Pablo Peret
Médico Rehabilitador
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Medicina rehabilitadora
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No Limits, STEP BY STEP, continuem creixent
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Horas de tratamiento
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La Fundació Step by Step continua creixent, superant el sostre de les
16.000 hores de tractament.
D'aquestes, 1.700 hores s'han realitzat en el nostre centre de Tenerife.

Continuem creixent tant en hores de tractament com en número de lesionats que acudeixen
als nostres centres de rehabilitació.
A destacar, en StepBCN, l'increment d'hores de rehabilitació realitzades en neuropediatria, suposant un 60% d'augment en comparació amb l'exercici anterior.

StepBCN

2
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9

StepTNF

El centre de Tenerife s'ha consolidat mantenint els bons números aconseguits l'any
anterior arribant a la xifra de 1.700 hores
realitzades i oferint un servei de gran qualitat als nostres usuaris a les Illes Canàries
i de lesionats que arriben de l'estranger.
Tipus de lesió :
Lesió medul·lar (LM) 34%
Accident vascular cerebral (ICTUS) 22%
Neuropediatria (NP) 16%
Esclerosi Múltiple (EM) 9%
Altres lesions del SNC 19%
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En 2018 Step Barcelona ha superat les
14.300 hores de tractament.
S'han incorporat a l'equip tècnic 4 nous
fisioterapeutes i s'ha afermat lel servei
de neuropediatria amb l'objectiu de fer
front als lesionats atesos, amb molt
bons resultats
Tipus de lesió:
Lesió medul·lar (LM) 59%
Accident vascular cerebral (ICTUS) 22%
Neuropediatria (NP) 6%
Esclerosi Múltiple (EM) 4%
Traumatisme cranioencefàlic (TCE) 4%
Malalties neuromusculars (NM) 0,5%
Altres lesions del SNC 4%
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StepBCN
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"L'arribada a Step by Step va suposar per a mi l'inici d'una
nova fase en la meva rehabilitació durant la qual he constatat ràpides i importants millores en la meva situació.
Aquests resultats han arribat per una combinació de dos
factors: motivació i treball. Factors amb els quals l'equip
STEP, amb la seva professionalitat i bon fer, aconsegueixen que els pacients arribem a altes cotes de superació.
No puc deixar d'esmentar l'energia positiva que regna en
Step, la qual ajuda també en tot el procés.”
Jorge Chumillas

Jorge (51) va sofrir un Ictus hemorràgic en 2016 que li va ocasionar
una hemiplejía esquerra, provocant
una falta de mobilitat i de sensibilitat.
Presenta heminegligencia, trastorn
que implica incapacitat de reconèixer el costat del cos afectat, dificultant el seu procés de rehabilitació.
Des de principis de 2017, Jorge realitza dues hores de tractament, una
hora de teràpia ocupacional i una
hora de logopèdia. Quan va iniciar la
rehabilitació en Step, Jorge presentava molt de dolor en la mobilització
del seu costat pléjico, no era capaç
d'activar la musculatura i no podia
realitzar cap transferència ell només.
Els objectius que ens marquem inicialment amb ell van ser: disminuir el
dolor, activar musculatura del costat
pléjico, treballar la sensibilitat profunda i superficial, i l'aprenentatge
de transferències.
Actualment Jorge no presenta dolor
en la mobilització, és capaç de realitzar la transferència de sedestació
a bipedestació amb molt poca supervisió i estem iniciant la marxa
amb assistència.
Com que la majoria d'objectius que
ens havíem marcat els hem aconseguit, no hem volgut conformar-nos i
ara ja tenim un nou propòsit: aconseguir que Jorge sigui capaç de fer
uns passos ell només amb ajuda
d'una persona o una crossa. Segur
que ho aconseguirem!
Never give up!
Cristina Reguilón
Coordinadora de Fisioterapia

Mónica Escuder
Fisioterapeuta

«M'encanta venir a Step!!
A vegades surts d'aquí com si t'haguessin
passat un parell de camions per damunt,
però contenta. Contenta i satisfeta perquè
quan creus que no pots fer més, que has
arribat al límit de les teves possibilitats, et
posen davant una situació més complicada
i, per a la teva sorpresa, ets capaç de resoldre-la i llavors, et sents més feliç. Feliç de
veritat perquè t'has superat i estàs avançant, i fins i tot fins pots arribar a pensar que
no tens límits.
I tot això en un espai en el qual, des del primer dia, em vaig sentir com si ho conegués
des de sempre, i amb uns fisios que abans
de res són molt humans i molt pròxims. Et
piquen, et fan treballar de veritat i encara
que a vegades volguessis odiar-los per això,
no pots, perquè són un amor i perquè, en el
fons, és el que cerques.
La veritat és que no podria haver triat un
centre millor i ara que l'he trobat, no estic
disposada a renunciar a ell.»
Marisé Ibáñez
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Marisé (43) va sofrir un accident laboral en el
2014, que li va ocasionar una lesió medul·lar
completa a nivell D5. La gran espasticitat
que té a nivell de membres inferiors i tronc,
pot arribar a entorpir la seva mobilitat durant
el dia a dia.
Des de juliol del 2017, Marisé realitza quatre
hores de rehabilitació en la Fundació. Els objectius que ens marquem inicialment amb
ella van ser reduir l'espasticitat, l'aprenentatge de transferències, el control de la seva
pelvis i del seu tronc, en definitiva, que fora
el més autònoma possible en la seva vida
diària.
Amb el pas dels mesos, hem conegut a una
Marisé que s'implica el 100% en cada sessió, a una Marisé activa i lluitadora, que a
més de les sessions de rehabilitació, acudeix al gimnàs cada dia, practica bicicleta de
mà, básquet adaptat i pàdel en cadira. Tot
això ens obliga a marcar-nos nous reptes
que l'ajudin en l'adaptació a l'esforç i a l'esport.
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“Per a mi la fundació Step by Step és un lloc on anar a aprendre, posar-me en
forma i esplaiar-me. Gràcies a aquesta gran família de professionals realitzo infinitat
d'exercicis assistits, cuadrupedia i bipedestació. Quan acabo la sessió em sento
realitzat i amb més força física i mental “
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Darío Salcedo
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Dario (19) va sofrir un accident al gener del 2018 practicant surf de neu que li va provocar una lesió
medul·lar traumàtica a nivell de la 7a vèrtebra cervical, i per tant, una tetraparesia sensitivomotora incompleta. A nivell de braços, manté l'activitat motora completa fins a tríceps, encara que trobem una
certa mobilitat dels dits en extensió. Apareix activació muscular a nivell abdominal i d'extremitats inferiors, però no amb la suficient qualitat com per a mantenir un bon control de tronc o bipedestació.
Va entrar a formar part de la família STEP a l'octubre del mateix any, des del primer dia amb una energia i un positivisme que han fet molt fàcil i agradable treballar amb ell.
Com a objectius terapèutics, principalment tenim la millora del control de tronc, augmentar la força
en extremitats superiors i estabilitat d'espatlles, així com treballar transferències i la propulsió de la
cadira que l'ajudarà a guanyar en qualitat de vida i ser més independent.
Segurament hi ha hagut sessions de fisioteràpia que no han sortit com a ell li hagués agradat, però
la seva voluntat i capacitat de sobreposar-se a tota dificultat, ho han fet aprendre i millorar molt
aquests primers mesos, encara que encara ens queda molt camí per recórrer.
Imma Rovira
Fisioterapeuta

Jana (22) va sofrir un accident en 2017 que li va
ocasionar una lesió medul·lar incompleta a nivell
C8 que li ha provocat una tetraplegia.
Des del primer moment que Jana va arribar a la
Fundació ha treballat al màxim per a millorar.
Jana havia estat ballarina quan era petita i té
una consciència corporal increïble. Aquest fet
fa que sigui molt fàcil proposar-li exercicis i treballar molt per a millorar el control del tronc i l'equilibri, i poder tenir un control precís de la
pelvis i a través d'ella de les extremitats inferiors.
Amb Jana ens hem centrat en treballar per a
potenciar tota la musculatura supralesional i l'equilibri per a aconseguir força i el control necessari per a poder fer unes bones
transferències i desplaçar-se sense cap mena
de problema.
És un plaer poder treballar amb ella perquè
cada dia ens marquem nous reptes que aconsegueix sense cap problema. Tenen un esperit de treball i esforç impressionant i mai es dóna
per vençuda. Fa un temps que combina la rehabilitació amb la natació adaptada.
Continuarem treballant perquè pugui arribar al
màxim en tot el que es proposi.

"Venir a Step me ha permitido conocer a grandes personas y a la vez a grandes profesionales. Gracias a ellos he aprendido a tener más confianza en mí misma, conocer mi cuerpo y, sobre todo, que
con ganas y con esfuerzo siempre puedes llegar más lejos.
A pesar del cansancio, después de una sesión, cuando salgo de aquí me siento con más fuerza que
nunca, y es esta fuerza la que me anima a seguir rodando."
Jana Arimany
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Lara Altieri
Fisioterapeuta
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“Per a mi la fundació Step by Step és un lloc on anar a aprendre, posar-me en
forma i esplaiar-me. Gràcies a aquesta gran família de professionals realitzo infinitat
d'exercicis assistits, cuadrupedia i bipedestació. Quan acabo la sessió em sento
realitzat i amb més força física i mental “
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Oriol Papaseit
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Oriol (26) va sofrir un accident l'any 2016 que li va deixar com a seqüela una lesió medul·lar incompleta C5 a nivell motor i C4 a nivell sensitiu. A nivell d'extremitats superiors manté conservada la
musculatura d'espatlles i de bíceps. Per sota de la lesió no conserva musculatura però si la sensibilitat fins al dermatoma corresponent a T6.
Presenta una correcta amplitud articular a nivell de totes les articulacions excepte les mans que
tenen alguna retracció. L'espasticitat no suposa una limitació perquè està controlada per la medicació.
El tractament consisteix a mantenir el lliure moviment de les articulacions, potenciar al màxim les extremitats superiors, evitar algias i realitzar la bipedestació amb l'objectiu d'obtenir el màxim de beneficis a nivell orgànic.
Gemma Delgado
Fisioterapeuta

“A causa de l'altíssim número de crisi que sofreix des de primerenca edat, la deterioració física de
Carlota és cada dia més evident i va ser aquest el motiu pel qual decidim començar la teràpia en el
centre de rehabilitació Step by Step.
Només portem set mesos, però la nostra satisfacció pel servei és excel·lent.
L'entorn que han aconseguit crear és ideal perquè, tant usuaris com acompanyants, estiguem envoltats d'un ambient distès, fins i tot fent-te sentir com en un gimnàs qualsevol.
L'equip de Step by Step és súper professional però el que més destacaríem és la sensibilitat, naturalitat i empatia que transmet.
Nosaltres,després d'haver provat diferents centres, per fi sentim que Carlota ha arribat al que veritablement necessitava”
Eva García (mare de Carlota)
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Carlota (13) té una tetraplegia deguda a una epilèpsia famacorefractaria que es va manifestar en el
seu primer any de vida, associada a paquigiria extensa bilateral, una malformació del desenvolupament de l'escorça cerebral que li provoca un retard psicomotriu generalitzat, convulsions i disfuncions cognitives.
Carlota es va incorporar a la Fundació Step by Step a l'octubre de 2017. Des de llavors, ha vingut
dues vegades per setmana, una a piscina i una altra a treballar en sala. El nostre primer objectiu ha
estat la interacció amb ella. Quan està en confiança, és una noia molt afectuosa i col·laboradora,
és fàcil treure-li una riallada contagiosa. Malgrat les crisis epilèptiques que presenta, és treballadora
i lluitadora. S'esforça en els jocs que se li organitzen, donant una lliçó d'esforç i perseverança al professional que treballa amb ella.
La família, que sempre l'acompanya, sempre agraïda a l'equip de fisioterapeutes, està sempre disposada a ajudar i a aplicar, en el dia a dia de Carlota, pautes d'exercici que potenciïn la major mobilitat i manteniment de les seves habilitats físiques i psíquiques.
Helena López
Fisioterapeuta
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Pilar (64) va tenir una dissecció aòrtica al maig de 2015 el que li va provocar un ictus isquèmic
arran del qual sofreix una afectació a nivell sensitiu motora de les quatre extremitats en forma de tetraparesia. A més té afectada la motricitat global i manipulativa, la marxa, la coordinació i l'equilibri.
Des de gener de 2017 acudeix a la fundació combinant sessions de fisioteràpia en sala, teràpia ocupacional i hidroterapia. En les sessions de hidroterapia treballem principalment la relaxació del to
muscular, per a disminuir l'espasticitat i irradiació que presenta, així com les reaccions d'equilibri i
la marxa.
Gràcies a la seva obstinació i força, i després de molta feina hem aconseguit que es trobi segura i
pugui treballar molt bé dins de l'aigua. Això ens permet treballar la por a les caigudes, ha pogut demostrar-se a ella mateixa que ha superat aquesta adversitat inicial i ara pot seguir i fer coses dins
de l'aigua que no pensava que pogués fer.
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Esteban Gil de Avalle
Fisioterapeuta
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“Vaig arribar a Step by Step buscant el millor centre de rehabilitació funcional. He trobat grans professionals que m'ajuden cada dia a millorar l'equilibri, la coordinació i la deambulació. Sens dubte els
exercicis en la piscina m'ajuden a restablir els paràmetres anteriorment esmentats. La sessions en la
piscina són dures perquè jo tinc molta por a l'aigua, però Esteban, a poc a poc, em fa sentir més segura en aquest àmbit.
Voldria destacar també la vàlua humana de tots els professionals, sense ells no hauria estat possible
la meva recuperació. Gràcies!!!
En Step by Step es respira un ambient càlid, de treball i de bon humor, qualitats totes elles necessàries per a treballar en les millors condicions.”
Pilar Rebull

“Des que vaig arribar a la Fundació per a una valoració, la rebuda per part d'Helena va ser impecable.
El tractament que rebo per part de tot l'equip de professionals és fantàstic.
En el meu cas, Gerard està insistint a treballar el cos de manera global, la qual cosa em porta al límit i
això m'encanta. Em rep i acomiada sempre amb un somriure, m'inspira confiança i ganes.
Durant les meves sessions, he après a comprendre, treballar i respectar el meu cos. Em sento feliç
d'haver trobat el balanç cos-ment. Això últim, gràcies també a altres activitats, inclinades al desenvolupament del coneixement que realitzo fora del centre i que m'aporten equilibri. Ara, a més, sóc més
conscient del meu físic i de les meves habilitats. Gràcies.”

Susana (32) va sofrir un episodi brusc de pèrdua funcional en les quatre extremitats en 2016. Portava una vida normal fins que una malaltia autoimmune, el lupus, li va provocar una polineuropatía
desmielinitzant crònica. Al principi necessitava d'ajuda en moltes de les seves activitats bàsiques
diàries, com caminar, pujar i baixar escales, pentinar-se o lligar-se les sabates.
Al gener de 2017 va arribar a Step amb l'objectiu principal de recuperar l'autonomia i la força i funcionalitat muscular que havia perdut. La seva forta implicació diària i motivació li han permès millorar molt en dos anys: executa exercicis d'equilibri, control postural, força i resistència muscular i fins
i tot manipulació de mans.
Actualment només necessita ajuda d'una crossa i, en moltes ocasions, en la seva vida diària, ni això.
És veritat que el somriure que sempre li acompanya durant les sessions, ajuda molt a travar amb
ella.
Gerard Bigorra
Fisioterapeuta
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Susana Muñoz
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A Ainhoa (11) li van diagnosticar una paràlisi cerebral infantil de tipus tetraplegia espàstica distónica
amb 8 mesos de vida. Va arribar a la Fundació Step by Step quan va acabar el tractament en el
CEDIAP fa uns 5 anys.
Ainhoa és una nena riallera, col·laboradora i capaç de captivar a tots amb la seva simpatia.
El seu punt fort són les ganes de treballar i passar-ho bé el que ajuda i facilita el seu tractament des
del punt de vista de la fisioteràpia pediàtrica.
A causa de la patologia que presenta el seu tractament es basa a oferir les màximes estratègies
possibles per al seu desenvolupament així com el manteniment de les habilitats i capacitats adquirides.
Ainhoa és una STEP excepcional, capaç de fer somriure a qualsevol que estigui al seu costat.
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Marta Domínguez
Fisioterapeuta
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“Quan comencem en Step by
Step ens va agradar molt que
la rehabilitació es basés en el
joc perquè facilita l'objectiu
principal: el manteniment psicomotor.
Ens agradaria destacar l'ambient familiar, agradable i positiu pel que fa a la relació
d'Ainhoa amb la seva fisio. Per
a nosaltres és molt important
veure el contenta que arriba a
Step i les ganes que té de treballar."
Laura Medina (Mare Ainhoa)

“A Mario li van haver d'operar d'urgència per un quist en el túnel medul·lar. Quan va acabar la rehabilitació en Guttman, companys d'allí ens van recomanar venir al Step by Step. Quan Mario va arribar
tenia poca mobilitat i equilibri però ara després de la rehabilitació en Step pot gatejar, controlar el
tronc, caminar en paral·leles amb ajuda de les fèrules i bitutores.
Espero que Mario pugui continuar avançant i aconseguir el repte, que és tornar a caminar, encara que
sé que és una lluita llarga i dura.”

Mario (9) sofreix una paraplegia a causa d'una lesió medul·lar a causa d'un quist subaracnoidal
diagnosticat a l'octubre del 2016. Va arribar a Step by Step al febrer del 2018. Mario forma part dels
nostres pacients de l'àrea pediàtrica i rep tractament neurorehabilitador dues vegades per setmana,
un dia treballa en sala i l'altre dia rep teràpia aquàtica.
És un nen alegre, superdivertido i molt xerraire, li agraden els refranys i explicar les pel·lícules que
ha vist. Sempre ens regala el seu millor somriure i també és molt treballador.
Amb Mario realitzem tractament individual i totalment adaptat a les seves necessitats, sempre sota
un fons lúdic. En les sessions fem estiraments i mobilitzacions per a disminuir la seva espasticitat i
augmentar el seu rang articular. Enfortiment de la musculatura superior, control de l'equilibri del seu
tronc, posicionament en bipedestació i entrenament de la marxa assistida, formen sempre part de
les sessions de fisioteràpia en Step, buscant millorar la seva capacitat d'autonomia com a objectiu
principal.
A Mario li agrada molt finalitzar les sessions fent carreres sobre rodes mentre es colpeja un globus
sense que caigui a terra. Gairebé sempre guanya ell!
Mireia Gómez
Fisioterapeuta
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Enrique Vega (pare de Mario)
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Ramón (64), va patir un ICTUS al juny de 2018 amb
un hematoma intraparenquimatoso profund dret
amb abundant contaminació intraventricular que va
acabar necessitant craniectomía evacuadora. Una
vegada donat d'alta en el centre on estava ingressat inicia intervenció neuropsicològica en Step by
Step.
Sobre la base de les alteracions cognitives que
presenta i al seu funcionament diari, el seu tractament se centra en la rehabilitació de funcions atencionales, executives i mnésicas, principalment. Es
realitza abordatge de tipus emocional i espai i assessorament a familiar de referència.
Verónica Freniche
Neuropsicóloga

“A Fundació Step by Step he continuat la teràpia que vaig iniciar en un
altre centre per a superar els dèficits
motors i cognitius que vaig sofrir fa
un any. L'experiència que ens ha
donat aquesta Fundació, tant a mi
com a la meva família, ha estat molt
positiva per molts factors :
el tracte educat, l'ambient agradable,
creat amb discreció i gran professionalitat, la comprensió, l'empatia que
transmeten i la diversitat en les teràpies personalitzades en diverses disciplines com a fisioteràpia, teràpia
ocupacional i Neuro psicologia.
Tot això ha contribuït a sentir-me molt
tranquil quan acudeixo, donant-me
confiança i seguretat per a la millora
de les meves manques.”
Ramón Jose Vázquez Garcia

“Fa 3 anys que vaig arribar a Barcelona i els
dos primers vaig estar bastant desubicada
provant en diferents centres de rehabilitació
i no va ser fins que vaig trobar Step by Step
quan em vaig sentir situada. És just el que
necessitava: m'ofereix una rehabilitació integral (fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia) amb material tecnològic avançat i tot
això en un ambient immillorable. Aquí he
comprès el sentit de la Teràpia Ocupacional, ajudant-me a buscar recursos per a
desenvolupar el meu dia a dia. Elena és
molt professional i està en constant formació per a aplicar les últimes evidències en el
procés clínic, la qual cosa es tradueix en
uns exercicis molt precisos adaptats a les
meves limitacions. A més destacar la seva
empatia i vocació que aconsegueix que
vagi molt motivada a les meves sessions i
també perquè noto el bé que em fa i com a
millora la meva qualitat de vida.”

A Almudena (40) en 2004 la van diagnosticar d'Esclerosi Múltiple de tipus primària progressiva. Fa
un any es va incorporar a la Fundació, on ve dues vegades per setmana a realitzar sessions de fisioteràpia, teràpia ocupacional, i més recentment logopèdia.
L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune neurodegenerativa que afecta el SNC. Això li ha provocat una tetraparesia espàstica, limitant la seva mobilitat en tronc, membres inferiors i en menor
mesura en els superiors, conservant la funció del braç dret.
Cada setmana acudeix a rehabilitació animada i amb ganes de treballar. Donis de la teràpia ocupacional realitzem exercicis per a mantenir la funcionalitat, reduir el dolor i millorar l'autonomia en les
activitats de la vida diària. Utilitzem activitats significatives que ella després pugui dur a terme en el
seu dia a dia, i sobretot amb els seus fills, que són el seu motor i li donen força per a seguir endavant sense rendir-se.
La constància i la seva motivació són uns dels eixos claus en el seu tractament, amb la finalitat de
poder fer el que més li agrada: passar temps amb la seva família i viatjar.
Elena Moreno
Terapeuta Ocupacional
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Almudena Movilla
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“Per a Marco la comunicació verbal era i és molt important en la
seva vida, sobretot, sent com és
ell, molt dels seus amics i que li
agrada poder relacionar-se amb
les persones. Per passades i
males experiències a Itàlia era
molt poc inclinat a fer sessions
de logopèdia. Va acceptar fer 1 i
... ja portem molts mesos! Gràcies a la Fundació Step by Step i
sobretot gràcies a Rosa i les
seves tècniques de reeducació
vocal, Marco està aconseguint
superar el seu dèficit en el llenguatge, cada dia va millor i a
més divertint-se molt!
¡Gràcies!”
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Felisa Ojeda (Dona de Marco)
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Marco, (62) va sofrir una AVC 2014, juntament amb una embòlia pulmonar massiva bilateral i com
a conseqüència sofreix una hemiplegia dreta, una paresia facial dreta amb lleu asimetria labial i una
apràxia ideomotora (Bucolingual i orofacial), amb la consegüent hipotonia motriu dels òrgans bucofonatoris. Inicia el seu tractament de logopèdia en la Fundació en 2018, per a treballar diferents
aspectes de la seva parla i llenguatge. Els objectius a treballar estan orientats a reduir les seves dificultats actuals. Té descoordinació fonorespiratoria, el que comporta certa fatiga vegada de mantenir converses. Durant el seu discurs presenta baixa intel·ligibilitat de la parla, per una falta de
precisió en el punt i la manera articulatòria. Aquestes dificultats no afavoreixen la seva comunicació, i per tant pot haver-hi situacions on costi d'entendre el contingut del que vol transmetre.
En les sessions de logopèdia es treballant activitats dirigides a afavorir els diferents aspectes afectats, els òrgans bucofonatoris, la precisió articulatòria, així com reforçar el seu discurs perquè sigui
el més funcional i intel·ligible possible.
L'objectiu principal de la rehabilitació logopèdica és millorar les capacitats comunicatives de Marco
tenint en compte els aspectes tant efectius com afectius i fer possible una millor adaptació en el
seu dia a dia a nivell familiar i social.
Rosa Victory
Logopeda
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If you can DREAM it, you can DO it
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Olivier (32) pateix esclerosi múltiple remitent recurrent, que li va ser diagnosticada
amb 10 anys d'edat en 1998.
Els seus principals dèficits són la fatiga i la
falta d'equilibri, així com una lleugera feblesa muscular general, sobretot en el
seu abdomen i cama esquerra. Malgrat
això Olivier té una vida totalment autònoma i independent, es desplaça amb
motocicleta o cotxe, i pot caminar amb
bastó o sense cap ajuda quan es tracta
de distàncies curtes.
En 2018 va passar a formar part de la família STEP, i des de llavors acudeix al centre entre dues i tres vegades per
setmana.
Els objectius que ens plantegem són
mantenir al màxim el seu potencial, treballant la tonificació muscular, l'equilibri, la
coordinació i la resistència a l'esforç. El
ritme de treball l'adaptem sempre al seu
nivell de fatiga, i treballem tenint en
compte com arriba al centre i segons respon a la sessió, ja que és bàsic no arribar
a fatigar-lo.
Albert Sánchez
Fisioterapeuta
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“Gràcies a la Fundació Step by Step faig la rehabilitació adequada per a una persona que pateix esclerosi múltiple des dels 10 anys. Amb el pas del temps he anat evolucionant favorablement, gràcies
a les teràpies que faig en la fundació, amb el que estic molt agraït.
Continuarem treballant en això.”
Olivier Barroso

María del Mar Domingo
Fisioterapeuta

“La fisioteràpia com la fan en Step by Step no existeix a Suïssa. Encara que estic paralitzada de coll
cap avall treball amb els meus braços tot el possible i em mobilitzen i estiren les cames. Això m'ajuda
a molt de contra el dolor neuropàtic i l'espasticitat. A més tinc l'oportunitat de caminar amb l'exoesquelet. Per a una persona amb la meva afectació és un sentiment increiblemente gran.
Finalment, però no el menys important, em sent molt ben atesa professionalment. Tinc la sensaciòn
d'estar treballant amb amics.”
Franziska Quadri
(Suiza)
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Franziska (43) va patir en 2009 un accident en parapent, que li va ocasionar una lesió medul·lar incompleta ÀSIA B a nivell C4, provocant des de llavors una tetraplegia.
Franziska havia fet alguna cosa de rehabilitació a Suïssa, el seu país d'origen, però no especialitzada en
lesió medul·lar. És per això que, tenint en compte el bon clima que va trobar a Tenerife, va venir a la Fundació en 2016. Des de llavors, ve en períodes de 5 a 6 mesos a l'any per a realitzar les seves sessions
de neurorrehabilitación en el nostre centre.
Franziska realitza tres sessions d'1 hora i mitja a la setmana, combinant la sala amb el eksoesqueleto.
En les sessions de fisioteràpia treballem per a mantenir la musculatura preservada en extremitats superiors. Fem estiraments i mobilitzacions per a mantenir l'elasticitat de parts toves i aconseguir preservar al
màxim els seus rangs articulars, així com per a reduir la seva espasticitat. A més, treballem el seu equilibri i control de tronc.
Franziska és una dona molt activa i compromesa. És molt alegre, divertida i creativa. Pinta els seus propis quadres i des que va tenir la lesió ha estat immersa en diverses propostes per a canviar diferents
coses al seu país, per a millorar la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar.
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Investigació
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5th ISCORE 2019
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5a edició del nostre ISCORE, congrés internacional per a la cura de la
lesió medul·lar que, una vegada
més, sota la direcció del nostre vicepresident Dr. Miguel Angel González Viejo i la Dra. Victoria Moreno,
directora del Comitè Científic de la
Fundació Step by Step, ha reunuido a Barcelona als professionals
clínics i investigadors del més alt nivell en el tractament de les lesions
medul·lars.
En aquesta cinquena edició, a més
de la recerca i la clínica, per primera
vegada s'ha incorporat la rehabilitació física com a element fonamental pensant en la cura definitiva de la
lesió medul·lar.
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Durant la cinquena edició del International Spinal Cord Repair Meeting (ISCORE) s'han presentat els
avanços més significatius en la recerca i la clínica a nivell mundial. Ja s'han iniciat assajos clínics en
humans per a la rehabilitació de la lesió medul·lar després de comprovar la seva eficàcia en estudis
amb animals i en l'experimentació bàsica i, entre els més destacats figura el de l'equip de Hideyuki
Okano, professor de la Universitat de Keio, que ha obtingut l'autorització al Japó per a iniciar una teràpia emprant precursors cel·lulars derivats de cèl·lules mare pluripotentes induïdes (iPS) per a tractar diferents lesions medul·lars mitjançant la regeneració medul·lar. Els resultats d'aquests nous estudis en
humans ens permetran obtenir més informació sobre la regeneració de la medul·la espinal per a futurs
assajos clínics d'aquest tipus.
Un dels científics convidats que major interès va despertar en l'entorn científic sobre la recuperació
medul·lar ha estat el canadenc Michael G. Fehlings,
cap del programa de la columna vertebral de l'Hospital Toronto Western. Fehlings combina una pràctica
clínica activa en cirurgia espinal complexa amb un
programa de recerca orientat a descobrir nous tractaments per al cervell i la medul·la espinal dels lesionats. El científic canadenc va explicar en el congrés
que el seu equip està examinant l'aplicació de
cèl·lules mare, nanotecnologia i enginyeria de teixits
per a reparar i regenerar el sistema nerviós central.
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És necessària la rehabilitació
anys després de la lesió medul·lar?
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L'any 2014 la Fundació va dur a terme una recollida de dades amb l'objectiu de valorar els efectes de
la rehabilitació en la millora de funcionalitat dels lesionats medul·lars. Es va valorar, per exemple, la incidència d'úlceres, infeccions de tracte urinari i dolor després d'un any de tractament en Step by Step.
Les dades van confirmar els beneficis en la prevenció de complicacions secundàries a la lesió.
Entre els aspectes valorats, es va tenir en compte la valoració de l'escala Àsia Impairment Scale (AIS),
eina d'avaluació internacionalment acceptada per a valorar la funció motora i sensitiva d'una lesió
medul·lar, així com per a determinar el seu nivell de lesió. Es va prestar especial atenció a l'apartat ÀSIA
motor, que permet apreciar millores a nivell de test de força muscular, per la seva relació directa amb el
tractament de rehabilitació. Evidentment, es va objectivar que els beneficis a nivell de millora neurològica
van ser pràcticament nuls i poc freqüents, però va resultar important constatar un augment de força en
musculatura d'extremitats que, encara que preservada en el lesionat, s'apreciava afeblida després de
la lesió.
Aquest 2019 la pregunta que ens hem fet és si passats 4 o més anys des de l'inici de la rehabilitació,
té alguna lògica continuar realitzant tractament Step. Per a això, hem seleccionat, d'entre tots els nostres pacients, un grup de 47 (21 tetraplègics i 26 paraplègics) que han seguit un programa de rehabilitació continuat durant 4 o més anys des que van iniciar tractament en Step by Step.

40

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2019

Els resultats han estat molt positius. El present gràfic mostra que l'àmplia majoria de lesionats manté o
fins i tot continua millorant la seva capacitat física anys després 4 anys de rehabilitació, si continua mantenint un programa de tractament com el realitzat en Step by Step.
Per a un lesionat medul·lar, especialment en l'estadi de cronicitat de la lesió quan continuar millorant ja
és difícil a causa de l'estabilització de la lesió, no perdre la funcionalitat guanyada durant els primers
anys resulta de vital importància. En el cas de paraplegies (representades en el gràfic encolor blau), la
pràctica majoria de lesionats continua mantenint l'estat físic aconseguit després del primer any de rehabilitació i fins i tot en un 15% dels casos, el lesionat continua obtenint millores. En el cas de tetraplegies (en taronja), és una interessant dada remarcar que la majoria de lesionats encara continua notant
millores després de 4 anys de rehabilitació en Step. Aquest fet podria explicar-se pel fet que, en aquests
casos, la lesió condiciona una major afectació funcional i una menor capacitat de moviment autònom (a
diferència d'una paraplegia, que té més capacitat de moure's de manera independent). En conseqüència, un programa de tractament prolongat en el temps implicaria continuar obtenint una millora funcional
que, d'una altra forma, no seria possible.
Quins efectes produiria el fet de no continuar realitzant un programa de tractament controlat? Podria ser
causant d'un empitjorament funcional, com succeeix en el nostre gràfic, en el cas dels lesionats (10%)
que per complicacions mèdiques van haver de deixar el tractament?
Treballarem en això.
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Viure millor, pas a pas
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Des dels seus inicis la Fundació Step by Step ha apostat per millorar la qualitat
de vida dels lesionats medul·lars en tots els àmbits: rehabilitació,
recerca i, com no, inclusió social. Al llarg d'enguany
hem dut a terme diferents iniciatives lúdic, esportives i socials, sempre inclusives, en
les quals nostres STEPS han estat els grans protagonistes.
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IV Festa Vol a Vela
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I els STEPS continuem conquistant
de nou els cels.
Les Cadires Voladores al costat de
la Fundació Step by Step, amb la
col·laboració de l'Aeroclub de la
Cerdanya, organitzem un cap de
setmana festiu per a viure i sentir
noves experiències. Prop de 40 lesionats més alguns acompanyants
van tenir l'ocasió, no sols de volar,
sinó fins i tot de pilotar avions a vela
adaptats.
La Festa del Vol a Vela s'ha convertit ja en cita obligada per a tots els
amants de l'aventura
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A l’aigua patos....
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No hi ha element que es resisteixi als
STEPS: terra, cel i ens faltava la mar.
Com no podia ser d'una altra manera,
prova superada.
Amb dos dels nostres lesionats, Jordi
i Albert, en companyia de Cristina, la
nostra fisioterapeuta, ens llancem a
l'aigua per a gaudir i, ja que estàvem,
fer una mica de hidroterapia.
És fonamental adonar-se que realment els límits no existeixen. I per a
adonar-se d'això cal provar.
Feliços d'haver-nos superat una vegada més.
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VI ParaBaja Step by Step
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Un any més, i ja són sis, nostres STEPS van donar gas entre els
campions del món del ral·li. Una desena de pilots amb capacitats
diferents van formar part en aquesta categoria de la Baixa Aragó.
La ParaBaja és una iniciativa que, any rere any, es va consolidant. Gràcies a Octagon, organitzador de l'esdeveniment, a la
Federació Espanyola d'Automobilisme i a la Federació Espanyola
de Motociclisme, que des d'un inici ens van prestar tota la seva
col·laboració, els nostres pilots continuen trencant barreres.
GAS!!!
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STEP Team gaudint més enllà
de les carreres
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I és que la ParaBaja és molt més que
una simple carrera. El StepTeam s'ha
convertit ja en en clàssic de la Baja
Aragón. Som una petita gran família
estimada per tots els grans campions.
I ho passem en gran!!!
A més de donar-li al gas, els nostres
campions són únics a l'hora de trobar moments per a compartir, tirar
uns riures i gaudir de tots els moments.

Entre CAMPIONS
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Des dels inicis de la nostra participació en la Baixa
Aragó hem aconseguit convertir-nos en un TEAM
volgut,admirat i respectat per tots els participants.
Campions del món del ral·li any rere any ens demostren la seva admiració per la nostra bogeria i
sempre són aquí per a animar-nos i compartir experiències de la pròpia carrera.
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Moto Inclusiva
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El nostre pilot Rodrigo Martín va participar en València en la primera
prova organitzada per la Real Federació de Motociclisme Espanyola
en la categoria de Motor Inclusiu.
Com no podia ser d'una altra manera allí vam estar per a donar-li
suport orgullosos per la seva llet i superació.
I aquest esforç ha suposat també que Rodrigo entre a formar part
de la Comissió d'Esport Inclusiu de Motociclisme per a obrir les
portes a tots els amants del món de les motos.
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Medalla al Mèrit Civil
2019 serà un any que no oblidarem.
El nostre president Federico Crespo va rebre el major reconeixement civil: la Medalla al Mèrit Civil amb motiu del cinquè aniversari
del regnat de Felip VI.
Ses Majestats els Reis, acompanyats per Les seves Alteses Reials
la Princesa d'Astúries i la Infanta Donya Sofía, van presidir l'acte
d'imposició de condecoracions de l'Orde del Mèrit Civil, en el qual
van ser condecorats diversos ciutadans, en reconeixement del
seu compromís personal i contribució social.
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III TRAM Barcelona Open
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Tennis al més alt nivell. Amb el patrocini de
TRAM la Fundació Step by Step ha organitzat la tercera edició del TRAM Barcelona
Open que s'ha jugat en el Real Club de
Polo de Barcelona. Es tracta del torneig internacional més important de tennis en cadira de rodes que es juga al nostre país.
Ens enorgulleix especialment que sigui un
dels nostres STEPS el director d'aquest torneig considerat ja per tots els participants
com a cita obligada del calendari tenístic internacional.
Felicitats Jose Coronado,GOOD JOB!!!
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Cena Benéfica de la Fundación Step by Step

Els STEPS treballem molt i dur.
Però a l'hora de gaudir tampoc ens guanya ningú.
El Sopar Benèfic de la Fundació és moment de regalarnos bon rotllo, diversió i també moment d'agrair a tots i
cadascun dels quals creïn en el nostre treball i ens
donen suport: empreses, amics.
Sense tots ells el nostre treball no seria possible i per
això lesionats, familiars, fisioterapuetas, i tot el personal
de la Fundació volem reconèixer-lo en aquest el nostre
dia.
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Gràcies a tothom
SOCIS PROTECTORS

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2019

INSTITUCIONS
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PATROCINADORS

MÚTUES

ENTITATS COL·LABORADORES

Abogados Pérez Tirado - Abogados Thoel & Asociados - Altaïr - Atresmedia
Axirius Inversiones - Centre de Vida Independent - Circuit de Catalunya - CTM -Filloy
Consultors - Fuentealta - Fundació Llars de l’Amistat Cheschire
Fundació Mir Puig - Guido Simplex - Hoteles Santos - Jausàs - Las Sillas Voladoras
Mazars - Nos Apasiona - Nuclo - Octagon - RACC - Real Federación Española
de Automovilismo - Real Federación Motociclista Española
Recinte Modernista de Sant Pau - Wapsi
COLABOREN

Y més de 200 amics de la Fundació

www.fundacionstepbystep.org
Dolors Aleu, 19-21 - 3ª planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Teléfono 932 231 663
info@fundacionstepbystep.org

Avda. Eugenio Domínguez Sierra, s/n
38628 San Miguel de Abona. Tenerife
Teléfono 922 783 198
infotenerife@fundacionstepbystep.org

