
Contra el tancament de l'servei d'oncologia infantil al Taulí i pel seu 
retorn 

El Servei d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell va començar 
l’any 1977 a la Clínica infantil del Nen Jesús. A Catalunya, Espanya i en els països 
desenvolupats en general no hi havia protocols ni unes pautes conjuntes de 
tractaments per als nens amb càncer. 

Vam començar a reunir-nos a l’Hospital Clínic pediatres amb dedicació a les 
malalties oncològiques dels nens dels hospitals Clínic, Sant Pau, Sant Joan de Déu i Nen Jesús de Sabadell. 
Esporàdicament i posteriorment durant un temps l’Hospital del Mar i més tard l’Hospital Germans Tries 
i Pujol. L’Hospital Vall d’Hebron tractava pacients oncològics però habitualment no participava d’aquestes 
reunions que fèiem setmanalment, els dimarts. 

En aquestes reunions comentàvem els cassos que teníem a cada centre buscant el millor en cada moment 
i per cada pacient en quan a diagnòstic, tractament i conducta a prendre en cada circumstància que es 
presentava. Vam iniciar l’elaboració de protocols per cada malaltia seguint els millors resultats que 
publicaven en grans hospitals americans i europeus. 

Així vam funcionar fins que vam fundar les ¨ Sociedades Españolas de Hematología y Oncología 
pediátricas¨, iniciant l’elaboració dels protocols unificats per tota Espanya. 

Amb el trasllat a l’hospital Parc Taulí vam continuar la mateixa metodologia de treball però millorant ja 
que podíem disposar de mitjans a radiologia, patologia, farmàcia, etc. ampliades al ser ja un hospital 
general. 

El nostre mètode de treball ha estat sempre buscar el millor per cada pacient i les seves famílies tant a 
nivell mèdic com a nivell d’atenció individualitzada i així centrant-nos en cada nen li oferíem el millor tant 
si era al nostre centre com si era en altre de Catalunya, Espanya o estranger, tenint l’avantatge de poder 
escollir el lloc a on en aquell moment se li podia donar amb més garanties el que el pacient necessitava.  

La nostra assistència i formació continuada amb les sessions setmanals venia complementada per tots 
els congressos nacionals i internacionals als que érem presents cada any. Així com el no dubtar en 
consultar al millor especialista nacional o estranger o coordinador de protocol de cada malaltia sempre 
que s’ha considerat adient.   

El nostre servei de pediatria va anar ampliant totes les especialitats (els nens oncològics necessiten de 
totes), es va fer formació oncològica d’infermeria i es va ampliar amb UCIP, la planta de pediatria amb les 
seves habitacions d’aïllament, hospital de dia de pediatria, psicooncologia, treball social, escola 
hospitalària i domiciliària, cures pal·liatives, assistència domiciliària, etc. 

Així els nostres resultats i índex de curació dels nens han estat i són els mateixos que en els grans hospitals 
amb la sort de poder tractar els pacients, que tant necessiten de l’hospital a prop de casa,amb el millor a 
cada moment de la seva malaltia i amb un tracte immillorable per ells i les seves famílies. 

Així doncs no té sentit el trasllat de l’oncologia pediàtrica a Barcelona, tenint en compte el problema de 
les famílies per fer el desplaçament, més esperes a urgències i a consultes, problema en tenir llit per 
ingrés en moltes ocasions... 

Es podria mantenir a l’hospital Parc Taulí, donat que ja està en perfecte funcionament sense cap 
mancança que no es pugui solventar estant com està vinculada estretament als serveis d’oncologia 
pediàtrica de Barcelona. I si el problema és de volum, si es regularitzés perquè altres hospitals enviessin 
els pacients que diagnostiquessin al nostre centre, el volum seria el suficient com per seguir podent 
tractar els malalts tan bé com s’ha estat fent sempre. 

Si el motiu és la tendència d’altres països a la centralització, s’ha de tenir en compte la idiosincràsia de 
cada país i el funcionament del nostre fins ara, és molt bo 
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