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Uns assessors
Consell cientffic
Porten una
mirada fresca i
un nou punt de
vista que poden
esdevenir part de la
soluci6. S6n 17 nens i
adolescents que integren el consell cientific
de l’Hospital Sant 3oan
de D6u, una iniciativa
pionera en els hospitals
de l’Estat que permetrh
que elsjoves participin
activament en els pro°
jectes de recerca iinnovaci6 que es fan al centre
proposant idees, manifestant necessitats i
donant la seva opini6.
E1 projecte s’inspira
en una iniciativa semblant impulsada faun
parell d’anys en un hospital infantil brit/mic. A
partir d’aqui, un equip
capitanejat per 3oana
Claverol, coordinadora
de la unitat d’assajos eli-

A

nics de Sant Joan de
D~u, va seleccionar els
participants i, des del
gener, els ha format amb
classes prhctiques de
biomedicina, innovaci6,
investigaci6 i assajos clinics. "Ha sigut una experi~ncia molt interessant,
ja que han hagut de discutir i con~ixer a fons
casos pr~ctics i exposar
al grup els coneixements
adquirits. Han reflexionat sobre casos de bioStica o gen~tica i aixb els
fa pensar i respectar
posicionaments contraris’, detalla Claverol.
En el programa hi ban
participat merges corn
3aurae Mora, expert en
la recerca oncolbgica, o
el doctor Jordi Anton,
que lidera diversos assajos clinics relacionats
ambles malalties reumhtiques. Els membres
del comit~ cientific
tamb~han visitat dife-

rn dics"

de nens i joves

rents espais, comel
laboratori d’investigaci6
bhsica o el centre de
simulaci6 rob6tica.
"Volemdespertar l’inter~s per la investigaci6 i la
ci~ncia d’aquests joves i,
alhora, escoltar la seva
veu perqu~ ens poden
aportar molt, ja que, de
vegades, tractem els
infants ingressats tom si
fossin adults", reflexiona
la coordinadora.
Decisionsconjuntes
Ambaquest projecte,
Sant Joan de D~u crea un
nou grup de participaci6
de j oves i faun pas endavant en el proemsd’implicaci6 dels infants i adolescents en el proemsde
decisions del centre, despros que fa tres anys van
constituir el consell de
joves, un grup de paeients que assessoren la
direcci6 de l’hospital en
temes de gesti6 interna i

E1consell de
nens i joves
ajudaen els
projectes
de recerca
i innovaci6

de prestaci6 dels serveis
assistencials.
Una vegada constituit
el comit6 assessor, els
joves ja estan treballant
per fer m~s comprensible el llenguatge del consentiment informat, un
document de l’hospital
que elsjoves de m~s de
12 anys han de firmar
per entrar en unproc~s
d’assaig clinic. "Es un
text amb unes paraules i
expressions molt t~cniques que costa d’entendre. Fins i tot ~s diflcil
per als pares. La nostra
feina ara ~s traduir-lo a
un llenguatge m~s senzill. Se’ns ha acudit ferne un c6mic, molt visual,
on explicarem tots els
passos fins a arribar a un
assaig clinic", explica
Xavier Campmany, de 17
anys, integrant del consell cientific i que est~
molt il.lusionat de formar-ne part. Campmany

fa segon de batxillerat al
Col’legi Viar6 de Sant
Cugatdel Vall6s i li agradaria estudiar enginyeria biom~dica perqu~ ~s
un apassionat de la ci6ncia./.Com va arribar al
comitY? "A primer
d’ESO em van diagnosticar diabetis i cada tres
mesos vaig a fer-me controls a l’hospital. Per
buscar elsjoves queen
formarien part van tenir
en compte que la meitat
f6ssim pacients i l’altra
no. Els pacients podem
aportar una informaci6
prhctica, m~sdel dia a
dia", puntualitza.
Campmanyse sent
afortunat de participar
en, aquesta iniciativa.
"Es tom fer un m&ster
abans d’anar a ]a universitat!", exclama fent un
somriure. "Set aqui em
permet con~ixer els
metges, com veuen la
realitat, comtreballen i
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NOVAH[IIADA. Aquestjove
consell assessor aporta una
mirada nova que ajuda els
professionals de Sant Joan de
D~uen la seva acci5 de recerca.

Programa interna¢ional
Donarveu als joves pacients

ben especials
quina ~s la seva relaci6
amb els pacients. He
descobert que s6n gent
molt pr6xima’, reconeix.
En el camp de la innovaci6, els joves assessors
cientifics contribuiran a
testejar aplicacions
informhtiques relacionades ambla cura de la
salut i amb la promoci6
d’h~bits saludables, per
exemple.
Ambaixadors a l’e$¢ola
"A m~s de ser un agent
clau i participatiu en els
projectes de recerca i
innovaci6 de l’hospital,
volem que el consell
sigui tamb~ un grup promotor de la divulgaci6
cientifica als centres
educatius que es vulguin
adherir a la iniciativa,
aixl corn en l’entorn
sanitari, perqub la veu
delsjoves es tingui en
compte en les decisions
que els interpel-lin",
apunta Joana Claverol.
Ara per ara Sant Joan de
D~uha escollit set centres on aquests 17
ambaixadors divulguin

tot el que estan aprenent
sobre cibncia, medicinai
salut.
Ona Ordufia, de 12
anys, ~s la membrem6s
jove del consell cientific.
Estudia a l’Institut Viladomat de Barcelona i des
de ben petita t6 ben clar
que serh metge. Tota la
formaci6 que ha rebut
aquests flltims mesos a
Sant Joan de D~ula viu
comun gran regal: "l~s
molt interessant formar
part d’aquest equip.
Assessorem els merges i
investigadors des del
punt de vista d’un hen.
Nosaltres veiem coses i
maneres de fer que als
adults potser els passen
desapercebudes. Els hi
fem saber i aixi millorar~
la relaci6 entre el mergei
els nens ingressats".
Ordufia es considera
"una privilegiada" i,
mentrepugui als 18
anys han d’abandonar el
comit~ , assegura que
vol "aprofitar al m~xim
tots els coneixements".
"A m6s dels aspectes
m~dics, tamb~ aprenem

"Volem
despertarel seu
internsper la
investigaci6i la
ci~nda",diu la
coordinadora
"l~scornfer un
m~ster abans
d’anara la
universitat!",
diu el Xavier,
de 17 anys

a treballar en equip, a
respectar el torn de
paraula, a acceptar
pensaments i opinions
contraries, a parlar en
pflblic...", assegura,
orgullosa.
A m~s, els joves assessors cientifics tamb~
tenen l’oportunitat de
viatjar i con~ixer altres
experiSncies similars
d’arreu del m6n. De fet,
el 5 de junyvan acabar el
seu programa de formaci6 i un d’ells va viatjar
als Estats Units, juntament amb un tbcnic del
programa, per participar
en el CampusInternacional que I’ICAN(International Children’s
Advisory Network) va
organitzar a Washington
ambla finalitat d’intercanviar experi~ncies
entre els grups del programa KIDSde tots els
p~(isos participants. Buscava, tamb6, contribuir
de manera participativa
al disseny de la nova edici6 del programa, que
comen~aamb l’iniei del

Ambla constltuclo
..... d’aquest consell
1 clentlfic,
Hospi ’
tal Sant Joan de D~u se suma al programa internacional KIDS(Kids and Families Impacting Disease
through Science), promogutper l’International Children’s Advisory Network(ICAN), en qub participen
hospitals i consorcis sanitaris d’arreu del m6n.E1 programat~ el suport als Estats Units de l’American Academyof Pediatrics, i hi participen centres docents i
altres institutions de tot el m6nper donar veu iinvolucrar els nens i adolescents en els proeessos de
recercaiinnovaci6. L’Hospital Sant Joan de D~u~s
l’finic centre d’Espanyaque hi participa, i ha creat un
programapilot disruptiu que inclou continguts i activitats relacionades no nom6sambl’assistbncia ila
recerca, sin6 tamb6 arab la innovaci6 que promouun
departament propi de l’hospital.

Un hospital amic
A1costatdel pacienti la famflia
Sant Joan de D6u6s un hospital maternoinfantil que
treballa per oferir qualitat assistenciali rednir
l’impacte de l’hospitalitzaci6 de l’infant. Per aixb l’any
2005 va engegar el programa HospitalAmic. Perqu~ el
nen visquila seva estada al centre de la manera m6s
positiva possible, cada dia dues parelles de pallassos
de l’associaci6 Pallapupas recorren l’hospitalvisitant
les criatures ingressades. Cadaany alleugen el patiment a trav6s del riure a 31.000 nens. D’altra banda,
m6s de 800 nens hospitalitzats han rebut musicoter~pia-que els redueixl’ansietat i els ofereix una via
d’expressi6 de les seves emocions- arab la col.laboraci6 de l’associaci6 Ressb. Per completar-ho, l’hospital
compta amb 260 voluntaris que acompanyen emocionalment les families dels infants ingressats.

