Què és i en què consisteix
el programa de transició?
En el programa de transició
acompanyarem el vostre fill o filla i a
vosaltres per fer el pas de les unitats de
pediatria a les d’adults.
El procés de transició inclou tres fases:

Preparació

Transferència

Per què s’ha de fer la transició?

Amb qui fareu la transició?

Els professionals més adequats per fer el
seguiment del vostre fill o filla a partir dels
16-18 anys són els d’atenció d’adults.

Som conscients que aquest procés
suposa un nou repte per a vosaltres i per
això us faran costat els professionals
següents:

En què consisteix la transició
i la transferència?
Durant el procés de transferència us
familiaritzareu amb els professionals i els
espais de l’atenció dels adults de la mà dels
professionals d’atenció infantil que han estat
referents de la cura del vostre fill o filla.
Serà un procés progressiu i individualitzat
tenint sempre en compte la vostra opinió.

El procés començarà entre els
16 i els 18 anys i acabarà quan
l’adolescent ja estigui plenament
integrat a l’hospital d’adults.

INFERMER/A REFERENT
Us guiarà i treballarà conjuntament amb
tots els equips mèdics.
METGE/ESSA REFERENT
En cas que sigui necessari, també
disposareu de professionals de les àrees
següents:
PSICOLOGIA CLÍNICA

Integració als serveis d’adults

La transferència es refereix al moment
en què passarà als serveis d’adults i li
donarem l’alta dels serveis pediàtrics.
Això no representa el final de la transició,
sinó que us acompanyarem fins que
estigueu integrats i us sentiu còmodes en
aquesta nova etapa.

Un dels propòsits
d’aquest programa
és trobar el moment
més oportú per fer
el traspàs i garantir
que, tant ell o ella
com vosaltres, us
sentiu còmodes amb
aquesta decisió.

TREBALL SOCIAL

Què us ofereix el programa
per a l’atenció del vostre
fill/a?
Informació actualitzada sobre la
malaltia del vostre fill o filla i el
tractament

www.vallhebron.com

Educació i consells per a la seva salut

Informació sobre qui són els nous
professionals que en tindran cura

Acompanyament en els primers
anys d’atenció i seguiment a l’hospital
d’adults

Informació en relació amb els recursos
disponibles, ajudes i beneficis socials
com a família de joves adults amb
problemes de salut

Informació sobre grups de suport i
associacions de pacients

#FemVHambTu

Informació
per a famílies o
cuidadors/es de
pacients amb
discapacitat
intel·lectual

