
La primera notícia



L’experiència del pacient



L’Experiència del Pacient 
vol saber 

COM S’HA SENTIT
el pacient/família en les 

interaccions que es donen en 
cada un dels episodis de la 

prestació sanitària



Què 
necessito?Què 

espero?

Què
sento

després?



I com explorem l’Experiència del Pacient?



Abans Durant Després

Journey Maps
(mapes de experiència)



Journeys juliol 2015

• Dona embarassada
• Crònic complex
• Crònic simple (diabetis)
• Pacient internacional

La primera notícia



Journeys julio 2015

• Mujer embarazada
• Crónico complejo
• Crónico simple (diabetes)
• Paciente internacional

La primera noticia
Metodologia



Recerca de bibliografia, guies i experiències



Les famílies



Tallers de comprensió i de co-creació





Els professionals



Entrevistes semi-dirigides amb metges multiserveis (14)



Taller de comprensió i de co-creació



Anàlisi



1 Guia de bona pràctica





ABANS

Prepara

• Posa’t en situació
• El temps
• L’espai
• Professionals que participen
• Familiars que participen
• Explora què ha passat abans
• Prepara’t *
• Cultura i valors *
• No t’oblidis de tu



DURANT
Explora

• Contrasta
• Adapta la teva comunicació*
• Quan no us coneixeu…

Explica

• Ús del llenguatge
• Quantitat d’informació
• Explica el pla
• Informar al nen o a  

l’adolescent*
• Quan tornem a parlar?
• Accessibilitat
• Assessorament i 

acompanyament emocional

Connecta
• Les emocions



DESPRÉS

Acompanya

• Tornem a parlar
• Documentació
• L’assessorament i 

l’acompanyament emocional 
• Fonts d’informació virtuales
• Explora i contrasta
• Reduir la sol·litud
• Coordina’t i registra a la HC
• Compartir amb altres pares











Guia de butxaca per a 
metges/sses



Durant tot el procés d’elaboració de la guia:

• Revisió del contingut, a nivell presencial y virtual, amb e l’equip motor

• Es testeja el disseny de la guia amb l’equip motor

• Es testeja el disseny i el contingut de la guia amb 10 metges no vinculats al 
projecte

• Se testeja el contingut i el disseny de la guia amb els pares



2 Grup de suport en 
comunicació sensible





3 Formació



1

2

3

Formació online “La primera notícia”
2017: 154       2018: …

Model Bridge
2017: 39        2018: 64

Simulació Espai Darwin. 
2017: 31         2018: 64



Moltes gràcies!!!
dnadal@sjdhospitalbarcelona.org

mailto:dnadal@sjdhospitalbarcelona.org

