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• HISTÒRIA 

 

o 1982: un oncòleg per consultes. 

o 1984: obertura de l’Hospital de Dia, amb una infermera. 

o 1993: incorporació d’un hematòleg. 

o 1999: integració a la xarxa de l’ICO. 

o 2010: estrenem noves instal·lacions.  
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• POBLACIÓ  

 

o La població del Garraf al 2011 era de 145.208 hab. 

o Sanitàriament atén també al municipi de Cunit, amb 
12.590 hab. 
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• OBJECTIUS 

 

o Administrar la QMT de forma ambulatòria. 

o Optimitzar els recursos sanitaris. 

o Esdevenir centre de referència per l’atenció dels malalts 
O-H ambulatoris. 

o Integrar tractaments actius, simptomàtics, educació 
sanitària i consultes.  

o Donar suport al malalt onco-hematològic durant el 
procés de la malaltia amb la intenció de millorar la 
qualitat de vida tant familiar com social i laboralment.  
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• ON SOM 

 

o Situats a l'àrea Sociosanitària de l’hospital, juntament 
amb: 
o Consultes d’oncologia 

o Consulta de cures pal·liatives 

o Unitat funcional de mama  

o Unitat d'hospitalització UCP    
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• L’EQUIP 

 

o 3 infermeres 

o 3 oncòlegs 

o 3 hematòlegs 

o 3 metges de suport 

o 1 auxiliar d’infermeria 

o 1 Infermera UFIS 



L‘EQUIP D’INFERMERIA 
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informació 

educació 

coordinació 
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telefònica 

ACOLLIDA 
DURANT EL 

TRACTAMENT 
DESPRÉS DEL 
TRACTAMENT 

• COMPETÈNCIES 
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o Funcionament de l’Hospital de Dia  
o Reforç de la informació rebuda prèviament 

o Sobre la Quimioteràpia en general 
o Sobre el seu tractament específic  

o Programació del tractament 
 

ACOLLIDA 

Clara 

Breu 

Suport 
 Escrit 
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ACOLLIDA 
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ACOLLIDA 
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o Garantir el correcte desenvolupament del pla 
terapèutic 
o Repàs de la informació  
o Aclariment de possibles dubtes sobre el 
tractament, toxicitat i efectes secundaris 
o Consells i recomanacions  

ACOLLIDA ACOLLIDA 
DURANT EL 

TRACTAMENT 
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o Atenció telefònica 
o Atenció continuada per part dels metges de suport 
o Presentació de grups i associacions de pacients  

ACOLLIDA ACOLLIDA 
DESPRÉS DEL 
TRACTAMENT 
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o Atenció telefònica 
 
oFiltrar 
oRecomanar 
oValorar 
oDerivar 

 

ACOLLIDA ACOLLIDA 
DESPRÉS DEL 
TRACTAMENT 



CONCLUSIONS 
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NO HEM D’OBLIDAR QUE.... 
 
o Es indispensable complementar el tractament mèdic que rep el malalt 
amb un suport humà i professional de tot el personal que forma part del 
servei. 

 
o El càncer es una malaltia relacionada amb la mort i el patiment. Això 
implica repercussions en la qualitat de vida de l’afectat així com dels seus 
familiars.  

 
o L’ equip d’infermeria a d’estar preparat per assistir, entendre, ajudar i 
acompanyar al pacient i la seva família en el procés de la malaltia 
 



GRÀCIES  
 


