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L’HOSPITAL DE DIA PEDIÀTRIC AUGMENTA EL NOMBRE DE PACIENTS GRÀCIES 
A UNA REESTRUCTURACIÓ ESTRUCTURAL I FUNCIONAL 
 
Actualment no hi ha llista d’espera per a aquesta unitat 
 
Palma, a 3 d’octubre de 2012 
Hospital Son LLàtzer 
 
 
L’Hospital de Dia Pediàtric de Son Llàtzer va augmentar considerablement el nombre 
de pacients atesos l’any 2011 gràcies a una reforma estructural i funcional d’aquesta 
unitat. Mentre que l’any 2010 va atendre 681 infants, l’any següent n’atengué 1.184, la 
qual cosa representa un increment de més del 73 %. Tot i que aquest servei només 
presta atenció dues vegades per setmana (de 8 a 15 h), actualment no hi ha llista 
d’espera. 
 
Aquesta unitat està integrada en la planta d’Hospitalització i està coberta pel personal 
mèdic i d’infermeria de la mateixa àrea. L’Hospital de Dia Pediàtric, que no tracta 
pacients oncològics, es dedica bàsicament a fer proves relacionades amb 
l’endocrinologia i la neurologia, controls de nutrició, anàlisis dificultoses, sedacions i 
provocacions farmacològiques i alimentàries per detectar eventuals al·lèrgies o 
intoleràncies. A més, presta assistència a un percentatge molt alt de pacients crònics 
subministrant-los la medicació corresponent, de tal manera que poden tornar a casa el 
mateix dia i així s’evita l’ingrés hospitalari. 
 
Durant l’any 2011, l’Hospital de Dia Pediàtric va fer 632 controls de nutrició en els 
casos d’infants amb patologies cròniques, 32 sedacions —per a proves diagnòstiques, 
com ara tomografies computades o ressonàncies magnètiques a infants de menys d’un 
any—, 131 provacions farmacològiques i 48 proves endocrinològiques —estudis 
d’alteracions de la pubertat, retards en el creixement, etc. 
 
Segons Carme Vidal, cap del Servei de Pediatria, i la supervisora d’infermeria, Marilén 
Sansó, el fet d’haver reestructurat l’Hospital de Dia Pediàtric n’ha reduït el nombre 
d’ingressos, la qual cosa fa que els infants s’exposin menys a patir infeccions 
nosocomials i permet disminuir la despesa de llits —i, per tant, els costs sanitaris. A 
més, evita la càrrega familiar que suposa l’ingrés d’un infant. 
 
Destaquen també que el personal sanitari que atén aquest servei està format en  
l’àmbit de la pediatria; per tant, ofereix una continuïtat assistencial de més qualitat. Per 
la seva part, els usuaris —segons revelen les enquestes— tenen més confiança en els 
professionals sanitaris que abans els hagin atès en un procés anterior de la malaltia 
(hospitalització, urgències, etc.). 


