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La Fundació Glòria Soler té com a objectiu impulsar diferents programes solidaris i innovadors en l’àmbit
científic, social i humanístic.
En el camp assistencial, col·labora amb la Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l’Hospital Sant Joan
de Déu, liderada pel doctor Sergi Navarro.
L’objectiu de la Unitat és que el nen tingui la millor qualitat de vida i benestar possibles, i que la família
disposi del suport que necessita en tot moment, per la qual cosa els professionals són sempre al seu costat
tant a l’hospital com a casa.

SUPORT A LA UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES PEDIÀTRIQUES

El projecte es desenvolupa amb la Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de
Déu, la més antiga d’Espanya. Des de la seva creació, ha mantingut un estil d’atenció humanitzada pròpia
dels Germans de l’Ordre. El creixement de l’hospital i l’atenció a malalties molt complexes han fet
augmentar l’activitat assistencial de la Unitat en els darrers anys. Si bé és cert que cada vegada moren
menys nens, també ho és que creix la morbiditat i el nombre de pacients amb necessitats pal·liatives.
El suport de la Fundació Glòria Soler ha permès fer un replantejament global del funcionament de la
Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques i dels seus recursos, per poder atendre més famílies amb la
mateixa qualitat assistencial de sempre.
L’any 2015, aquesta unitat ha fet un pas endavant en la concreció de models d’atenció a les famílies amb
nens en situació de vulnerabilitat, i ha ampliat la gamma de serveis amb l’objectiu d’oferir una atenció
integral adaptada en tot moment a la seva situació i durant el transcurs de tot el procés evolutiu.
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Objectius del Programa
Els objectius del programa són:

-

Garantir metge i infermer durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, al domicili, a moltes
més famílies de les que s’atenen actualment.

-

Oferir una millor atenció interdisciplinària. Comptar amb un equip interdisciplinari format per
metges, infermers, psicòlegs i treballadors socials, que contempli també l’atenció espiritual i
altres ajudes puntuals, a fi de donar un suport responsable, prudent, respectuós i equilibrat.

-

Garantir recursos per a la Unitat de Dol. La pèrdua d’un fill és l’experiència més propera a la
pròpia mort que pugui patir un esser humà. El gran impacte que causa exigeix un tractament
protocolitzat i multidisciplinari que faci front a les possibles conseqüències en cadascun dels
membres de la família i, en especial, si n’hi ha, els altres nens.

-

Destinar més recursos a la formació de professionals i especialistes de forma general a fi de
millorar els coneixements de l’equip humà de la unitat.

-

Impulsar una xarxa de cures pal·liatives a Catalunya. Un equip expert en cures pal·liatives
pediàtriques és un punt estratègic dins d’una xarxa d’assistència que coordini diferents recursos.

-

Crear una web de suport. Les famílies són cada vegada més usuàries dels recursos que ofereix
Internet. Un espai de suport virtual pot ser una eina útil per acompanyar famílies i professionals
en el procés, tot ajudant-los a compartir, a fer comunitat i a obtenir informació.
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En el marc de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Glòria Soler ha fet donació de 6
minitauletes i 12 bolígrafs 3D per tal que els voluntaris, que realitzen un treball lloable, disposin de nous
instruments per entretenir i formar els nens hospitalitzats.

Més informació del projecte:

FACT SHEET INFÀNCIA1

