
INFORMACIÓ 
GENERAL PER ALS 
PACIENTS QUE INICIEN 
UN TRACTAMENT 
ONCOLÒGIC



Properament iniciarà tractament amb quimioteràpia i en aquest full 
trobarà informació sobre Què és, Qui ho fa, Com es fa i On es fa.

QUÈ ÉS LA QUIMIOTERÀPIA?  

És un tipus de substància química que serveix per al tractament del càncer. El 
principal objectiu de la quimioteràpia, és eliminar tot tipus de cèl·lula 
cancerosa residual que hagi pogut entrar al torrent sanguini, abans o després 
de la cirurgia. O bé per disminuir la mida del tumor.

QUI HO FA? 

El tractament serà administrat per infermeres de l’equip d’oncologia, un 
personal amb molta experiència en el servei. Us administraran el tractament i 
us podran resoldre dubtes que hagin sortit durant aquest dies previs a l’inici.

COM S’ADMINISTRA?

Habitualment s’administra per via intravenosa canalitzant un catèter al braç. Si 
hi ha dificultat per punxar, o bé el tipus de medicament o el temps d’adminis-
tració és llarg, es col·locarà una via venosa central. Aquest és un reservori 
subcutani (Port-a-Cath) que un cop col·locat no dona cap tipus de molèstia i es 
per on es realitzarà el tractament.

ON ES FA?
Els tractaments es realitzen a l'Hospital de Dia Onco-Mèdic situat a la 4a 
planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (Ala Andorra).
Entre les 07.30 h i les 08.00 h del matí del dia marcat pel metge per a 
la realització de la quimioteràpia, les infermeres us trucaran al domicili per 
saber que el vostre estat general és òptim per rebre tractament i us comuni-
carà l’hora en  què heu de venir. 

 Hem de saber que no teniu febre, que us trobeu bé i que no teniu cap 
simptomatologia que impedeixi fer el tractament. Recordeu que qualsevol 
símptoma que per a vostè pugui ser insignificant, pot tenir repercussions si es 
troba en tractament oncològic. Un exemple seria l’aparició d’algun flegmó a 
les genives, grans al cos amb supuració (abscés), ... que s’ha de valorar abans 
de rebre tractament per descartar un procés infecciós i així evitar complica-
cions.

El dia del tractament podeu esmorzar i prendre la medicació habitual si no és 
que heu de realitzar una analítica, que en aquest cas esmorzareu després de 
realitzar l’extracció.

RECORDEU QUE...

Mentre esteu en tractament, les anlítiques que heu de fer abans de cada cicle 
de quimioteràpia, es realitzen a Hospital de Dia 4a planta, en dejú, el dia prescrit 
pel metge. El dia anterior a la data prevista, les infermeres de la 4a planta us 
trucaran per dir-vos l'hora a la que heu de venir a fer l'extracció.

El dia de la quimioteràpia, vingueu vestit amb roba còmoda, sobretot en 
els tractaments llargs. 
Podeu venir acompanyat/DA d'una persona.

L’Hospital de Dia està obert des de les 07.00 h de matí fins a les 17.00 h de 
la tarda de dilluns a divendres per si voleu fer alguna consulta respecte els 
tractaments. L’extensió és 3465, marcant prèviament el telèfon de l’Hospital 
871000. Per a consultes en referència a les hores de visita, o per temes 
administratius, heu de trucar a Consultes Externes 871221 dins de l’horari 
habitual.

S’aconsella fer una revisió dental abans de començar el tractament per tal 
d’evitar possibles complicacions un cop iniciada la quimioteràpia.

Si teniu febre ≥ 38º, o malestar general important, sagnat, dificultat per 
respirar, tos amb expectoració purulenta,... recordeu que és motiu de consulta a 
Urgències, ja que s’ha de descartar que estigueu en un procés infecciós o d’altres 
complicacions. Truqueu també a infermeria de Consultes Externes, extensió 3929, 
per informar i que pugui ser comunicat al seu oncòleg. Informeu també al vostre 
metge de família.

Recordeu que si no us trobeu bé però teniu dubtes de si heu d’acudir 
a Urgències o no, podeu trucar a infermeria de Consultes Externes i segons 
els símptomes que presenteu, us dirà on us heu de dirigir.




