NOTA DE PREMSA
Reus, 7 de febrer de 2019

L’Hospital es dota d’UCIKids, l’APP que explica
als més petits com és una Unitat de Cures
Intensives
L’UCI de l’Hospital facilita l’entrada de nens de 0 a 12 anys perquè puguin visitar els
familiars ingressats
El Centre de Formació i Innovació en Simulació de la URV ha desenvolupat l’APP
La Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus s’ha dotat d’una
aplicació de mòbil que d’una manera intuïtiva i com si fos un joc ajuda els infants amb
familiars ingressats al servei a tenir una visió general d’una UCI, dels professionals que hi
treballen i de l’ambient hospitalari. Aquesta aplicació, concebuda pels professionals de l’UCI i
desenvolupada pel Centre de Formació i Innovació en Simulació de la URV, està pensada
perquè els més petits puguin conèixer quins són els aparells que ajuden a la recuperació dels
pacients i alhora es familiaritzin amb l’ambient i els sorolls que es trobaran en el moment de la
visita.
UCIKids forma part del projecte “UCI de portes obertes”, que es porta a terme al centre des de
fa uns mesos i on s’inclou a les famílies en les cures i l’acompanyament a les persones
ingressades durant la major part del dia.

La posada en marxa d’UCIKids ha implicat:
- La formació dels professionals que amb el suport d’una psicòloga infantil adeqüen les
actuacions a les necessitats pels més petits.
- La creació d’un espai d’acollida per als nens i nenes on es prepara la visita. En aquest
espai s’informa, amb material didàctic, de què significa entrar en una UCI de portes
obertes i com es realitzarà la visita.
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- La creació de l’APP UCIKids perquè els més petits i els seus familiars es puguin
familiaritzar amb com és i com es treballa en una Unitat de Cures Intensives.
- Preparar un programa d’activitats per als infants segons la seva edat. Amb els infants
més petits es fan visites breus i supervisades que proporcionin tranquil·litat utilitzant
joguines i material infantil i facilitant, si és possible, el contacte amb el familiar ingressat.
També es té cura que les informacions que es donen siguin clares i concises. Després
de la visita es facilita l’expressió de sentiments a través, per exemple, de dibuixos.
Als nens més grans se’ls permet que intervinguin en alguna de les activitats o cures que
es fan al pacient, petites coses, com per exemple posar crema a les cames o tapar-lo
amb una manta si té fred. També es té cura de donar resposta a qualsevol dubte que
pugui tenir l’infant.

L’APP UCIKids estarà disponible en uns dies a la plataforma de descàrrega d’aplicacions del
mòbil (actualment es pot consultar una versió en proves) i es pot utilitzar tant en entorn Android
com en iOs.

Exemple d’algunes pantalles que trobem a l’accedir a l’aplicació:
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