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La unitat especialitzada en Neuro- Oncologia està integrada 
per un equip interdisciplinari:

-  Oncòlegs
-  Infermeres pediàtriques oncològiques i equip d’infermeria
- Neuròlegs
- Neuropatòlegs
- Neurobiòlegs
-  Fisioterapeutes
-  Psicòlegs
-  Neurocirurgians
-  Treballadors socials
-  Voluntaris

- Oncòlegs
- Neuròlegs
- Neurocirurgians

Consulta de Neuro- Oncologia

Informació de context:



          Família: 

− Grau molt elevat de dependència a l’hospital
− Moltes visites amb diferents professionals
− Inversió de temps considerable
− Emocionalment vulnerables que precisen 

acompanyament

      

          Pacient:

− Complexitat diagnòstica
− Precisa abordatge de diferents professionals

           Professionals:

− Necessitat d’un equip interdisciplinari
− Complexitat en el tractament
− Diverses complicacions durant el 

tractament



Els pacients i les famílies amb patologia Neuro- Oncològica, han d’acudir a 
nombroses visites al llarg de la seva vida a l’hospital amb professionals de 
diferents especialitats que formen l’equip interdisciplinari.

Per intentar optimitzar:
 
− Coordinació interdisciplinària amb diferents especialitats (neurologia, 

neurocirurgia i oncologia).

− Reduir el temps d’espera en les consultes.

− Reduir el nombre de vegades que pacient/família venen a l’hospital.

− Augmentar la satisfacció pacient i família.

− Optimitzar recursos.

Crear la unitat de Neurologia- Oncologia a l’Hospital Sant Joan de Déu



Reunió interdisciplinària 
prèvia a la consulta 

Pacient i família es queden dins 
consulta i els diferents equips de 

professionals visiten als usuaris de 
forma individual

l’auxiliar d’infermeria de 
consultes externes

coordina els professionals 
dels diferents equips

Consulta de la Unitat de Neuro-Oncologia

- Neurologia 
    (Dr.Ramos)
- Oncologia 
     (Dr.Morales, Dra. Cruz o Dr. Santa- Maria)
- Neurocirurgia
    (Dr.Guillen o Dra.Puerta)

Dimarts, de 14:30 a 15:30
2a planta CCEE



Què en pensen els pacients i la família d’aquest nou abordatge assistencial



1 2 3 Millora de la 
confiança

Millora de la 
satisfacció

Atributs 
d’hospitalitat

S’han dut a terme entrevistes en profunditat on les famílies, que han experimentat el nou model d’atenció, han 
posat en valor diferents qüestions que tenen a veure amb :

.- L’augment de la relació de confiança de la família amb l’hospital que s’aconsegueix a partir de la percepció 
que els malalts tenen de la millora de la coordinació i altres derivades.

.- La millora de la satisfacció que s’aconsegueix perquè els malalts perceben com l’organització s’enfoca a les 
seves necessitats.

.- La millora de la imatge de l’hospital per aflorar algun dels atributs relacionats amb els valors de la institució

Avaluació Experiència Pacient:



De les entrevistes realitzades, s’exploren també accions de 
millora que es poden plantejar de cara al futur:

Els agrupem en quatre conceptes: 

1
Els moments de la veritat. 
S’anomenen així aquells moments 
clau on la situació té un impacte 
molt alt en les emocions i on hem 
de donar la nota més alta. 2La informació. Aspecte 

sempre clau en la gestió dels 
processos assistencials i on 
sempre es pot millorar.

3L’acompanyament. Tot allò 
que podem millorar durant el 
camí. En aquest cas ens hem 
centrat només en el la Unitat 
ambulatòria que és on s’ha 
avaluat l’experiència de les 
famílies. No en el conjunt de 
tot el procés

4Fes-m’ho fàcil. Totes 
aquelles millores 
logístiques, de circuit, de 
papers, de tràmits que 
podem alleugerir a les 
famílies.

Mirant l’horitzó...



− Crear una guia informativa adreçada als usuaris i 
famílies amb tumors cerebrals pediàtrics amb la finalitat de 
capacitar-los i que els serveixi d’ajuda a nivell domiciliari, 
que contempli informació sanitària pel col·lectiu sanitari i de 
pacients/famílies.

− Estandaritzar la informació que és dona als 
pacients/famílies.

− Recomanar informació fiable basada en la evidència 
científica a usuaris i famílies.

Objectius:



Detecció de necessitats



− Realitzar a través d’una metodologia qualitativa diferents 
entrevistes en profunditat per conèixer les percepcions 
usuaris/famílies entorn la informació que ha de 
contenir la guia i que necessiten durant el procés de 
la malaltia.

− Dissenyar una guia informativa que doni resposta a 
totes les demandes dels usuaris i famílies i d’acord amb la 
evidència científica existent.

Creació de guia informativa participativa



Estandarditzar informació basada en l’evidència científica

Test i feedback

Síntesi
de troballes i 
benchmarking

Creació de guia 
informativa i 

estandardització de la 
informació

Detecció de necessitats

Revisió de la 
literatura científica 

existent



Test i feedback

− Pilotatge de la percepció d’usuaris i famílies entorn  
aquesta guia informativa per veure si la informació 
responia a les seves necessitats. Així com valorar contingut i 
continent.

Contingut

Afegir més 
informació 

rellevant per 
les famílies

- Informació i preparació de proves.
- Altres serveis de l’hospital que aborden 
aquests pacients/famílies.

- Funcionament de serveis de suport a 
nivell institucional.

“(...)Trobo a faltar 
informació de 

proves com TAC, 
etc.(...)”

“(...)M’agradaria que 
ens expliquessin per 
exemple que hi ha 

professionals com les 
childlife (...)”

- Alguns mots com: “supervivència, 
taxa de mortalitat, esperança e vida, 
etc.” es van eliminar, posant el mateix 
contingut amb frases diferents.

“(...)on posa 
supervivència no 

ho es podria 
indicar d’una altra 

forma (...)”

Satisfacció
- Els usuaris i les famílies, així com els 
professionals de l’equip 
interdisciplinari valoren de forma molt 
positiva aquest recurs.

“(...) tant de bo 
tinguessin aquest 
recurs totes les 

especialitats (...)”


















