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Introducció
Un infant té una sèrie de necessitats específiques i amb més motiu si està malalt o a

l’hospital, ja que ha d’assumir realitats que pot no entendre. Els infants que estan a l’hospital

pateixen unes dificultats a causa de la simptomatologia, tractament i el no poder mantenir la

seva vida quotidiana. Aquestes condicions, a més, no acaben amb l’alta hospitalària. En

aquest treball, per tant, pretenc donar resposta a les necessitats que tenen els nens

hospitalitzats. Analitzaré també les diferències significatives vers l’hospitalització en un país

desenvolupat i un país subdesenvolupat. Per tal de col·laborar amb el projecte de l’hospital

infantil de Sant Joan de Déu, la part pràctica del treball està enfocada a fer activitats per

recaptar fons pel mateix hospital i sensibilitzar i conscienciar a la gent sobre l’hospitalització

infantil.

Hipòtesis
- H1. Si els infants viuen un període llarg d’hospitalització, aleshores és possible que

pateixin conseqüències relacionades amb aquest.

- H2. És possible crear una campanya i recaptar una suma total superior a 2.000€ per

ajudar a la recerca a Sant Joan de Déu

- H3. És possible que la població estigui poc informada sobre el que significa i comporta

l’hospitalització infantil a causa d’una infravaloració del tema.

Objectius
- O1. Investigar les principals causes de l’hospitalització infantil, les conseqüències que

pateix l’infant com la seva família i els factors que poden millorar l’estada a l’hospital.

- O2. Crear una campanya amb l’objectiu de recaptar mínim 2.000€ per la investigació a

l’hospital de Sant Joan de Déu.

- O3. Sensibilitzar i conscienciar a la població sobre les repercussions de l’hospitalització

infantil.

Metodologia
Per fer la part teòrica del treball he realitzat una recerca en articles, revistes i estudis

digitals, a més a més he buscat en llibres a la biblioteca municipal i a la biblioteca de la

UdG. Per reforçar la informació trobada també he dut a terme algunes entrevistes a gent



que ha estat hospitalitzada en l'etapa infantil, que es troben transcrites a la part pràctica del

treball.

Per fer el treball de camp, com ja he dit anteriorment vaig fer entrevistes, també vaig fer una

enquesta a la població catalana i a la població peruana per saber els seus coneixements

sobre l'hospitalització infantil però per també saber la seva experiència en el sector. A l'inici

de començar el treball vaig crear una campanya vinculada a Sant Joan de Déu, encara

activa. Per executar les diferents activitats per recaptar diners per la campanya he fet una

recerca a internet i he buscat diferents materials per treballar. A l'estiu vaig contactar amb

diferents establiments del municipi de Granollers, més de quinze, per fer una panera

solidària i finalment vaig parlar amb una parròquia també del municipi. També a l'inici de

començar amb el treball vaig crear un compte d'Instagram (@help1child) per donar a

conèixer i divulgar el que estava estudiant, i així conscienciar a la població. A l'inici d'aquest

curs escolar, he pogut parlar amb diferents mitjans de comunicació per donar a conèixer

l'hospitalització infantil i tot el que havia estat elaborant, s'han publicat articles a SomVallés,

Nació Digital, El 9 nou, La Vila i a VOTV. Finalment, he portat a cap un parell de xerrades a

l'escola Casa Nostra de Banyoles per conscienciar als mateixos infants i així que puguin

saber més sobre un tema que no se'n parla massa.

Conclusions
Després de fer aquest treball puc afirmar que hi ha un gran

nombre de conseqüències, més de les que ens pensem i que

molts cops no es tenen en compte o no se li donen gaire

importància. A més a més l'hospitalització infantil no es basa

totalment en el temps d'estada hospitalària, sinó que inicia

amb el procés de diagnòstic de la malaltia i no acaba quan

surt de l'hospital, ja que en molts casos el nen encara pateix conseqüències tot i constar

amb l'alta mèdica. A part, és un tema que no està visibilitzat i que no se li dona la

importància que té. Crec que per solucionar aquests problemes hi hauria d'haver més

voluntaris i més activitats a l'hospital per tal d'intentar que les conseqüències siguin les

mínimes i a més a més intentar que hi hagi un seguiment no només de la malaltia en tot el

procés, per tal de veure si l'infant està patint alguna conseqüència i així intentar buscar

recursos per solucionar-les. Per un altre costat, s'hauria de donar més visibilitat sobre

l'hospitalització infantil a través de campanyes, xarxes socials, xerrades... i no enfocar-ho a

només una malaltia, sinó també a tot el procés que hi ha.
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