
FAMÍLIA
ADHERÈNCIA 

SEQÜELES MÉS
HABITUALS

El fisioterapeuta oncopediàtric acompanyarà l’infant/adolescent durant totes les fases de la malaltia, i

també en la seva fase posterior. I ho farà amb un objectiu tant PREVENTIU com TERAPÈUTIC sobre les

seqüeles que se’n poden derivar, sempre intentant assolir la màxima participació i funcionalitat del pacient

en les activitats de la vida diària.

QUÈ FA EL
FISIOTERAPEUTA
ONCOPEDIÀTRIC?

77%

La hipoteràpia és un tractament de rehabilitació complementari per a

les seqüeles postoncològiques. El cavall, el seu moviment al pas i

l’entorn, aporten beneficis tant físics, neurològics, psicològics com

socials, i promouen també la motivació, l’autoestima i l'autonomia.

L’ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT I LA IMPLICACIÓ DE LA

FAMÍLIA ÉS CLAU DURANT TOT EL PROCÉS.

Comissions d'Hipoteràpia, Onco-

Hematologia i Cures pal·liatives i Pediatria

DIA
NACIONAL
DEL NEN AMB
CÀNCER

El càncer infantil és la primera causa de mortalitat

en nens i nenes a Espanya. Cada any se'n

diagnostiquen 1.550 casos nous: 1.100 en nens i

nenes d’1 a 14 anys i 450 en nois i noies de 15 a 19

anys. La leucèmia, els limfomes i els tumors del

sistema nerviós, entre d'altres i depenent de l’edat,

són els tipus més freqüents.

La TAXA DE SUPERVIVÈNCIA arriba fins al 77%, del

qual un 75% té, com a mínim, una seqüela, que

dependrà d’una sèrie de factors: tipus de càncer,

edat, localització, extensió i tipus de tractament.

Per tant, no hi haurà un abordatge ni un cas clínic

idèntic.

Promou l'exercici.

Tracta les seqüeles neurològiques,

musculoesquelètiques,

cardiorespiratòries i funcionals.

Aborda el dolor.

En definitiva, busca millorar la

qualitat de vida.

Fatiga.

Disminució de la capacitat funcional i de 

 l'activitat física.

Alteració de la capacitat pulmonar,

cardiovascular i neuromusculoesquelètica.

Disminució de la qualitat del son i de la

qualitat de vida.

Alteració del desenvolupament psicomotor.

Dolor.
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