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DECRET 143/2013, de 4 d’octubre, del Consell, pel qual 
es concedix la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cien-
tífic a la Unitat d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital La 
Fe, de València. [2013/9715]

DECRETO 143/2013, de 4 de octubre, del Consell, por el 
que se concede la Distinción de la Generalitat al Mérito 
Científico a la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospi-
tal La Fe, de Valencia. [2013/9715]

El Decret 152/2010, d’1 d’octubre, del Consell, va crear la Distinció 
de la Generalitat al Mèrit Científic, per a reconéixer la labor, conducta 
i trajectòria de totes aquelles persones i entitats compromeses amb la 
investigació i la ciència a la Comunitat Valenciana.

La Unitat d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital La Fe, de València, 
presta una atenció sanitària universal en règim ambulatori, d’hospitalit-
zació i d’urgència. És, a més, el servici de referència per als casos més 
complexos de la Comunitat Valenciana i de comunitats autònomes limí-
trofes, i des de l’any 2010 està acreditada pel Ministeri de Sanitat com 
a unitat de referència per a la realització de trasplantaments al·logènics 
de medul·la òssia procedent de progenitors hematopoètics.

A més, la Unitat d’Oncologia Pediàtrica de La Fe i el Grup d’In-
vestigació en Oncologia Pediàtrica de l’Institut d’Investigació Sanità-
ria La Fe participen activament en projectes europeus d’investigació 
oncològica.

Finalment, la Unitat d’Oncologia Pediàtrica complix amb tots i cada 
un dels criteris establits per la Societat Europea d’Oncologia Pediàtrica 
per a l’atenció dels xiquets amb càncer, amb una especial atenció a 
l’entorn social del xiquet, com són el servici de suport psicològic, la 
presència d’activitats lúdiques i educatives, i la possibilitat d’allotja-
ment per a les famílies afectades. 

Per això, com a reconeixement a la seua qualitat humana, científica 
i assistencial, des del convenciment que sempre és possible avançar en 
el diagnòstic i tractament de la malaltia, i amb la deliberació prèvia del 
Consell, en la reunió del dia 4 d’octubre de 2013,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Científic a la Unitat 
d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital La Fe, de València.

València, 4 d’octubre de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El Decreto 152/2010, de 1 de octubre, del Consell, creó la Dis-
tinción de la Generalitat al Mérito Científico, para reconocer la labor, 
conducta y trayectoria de todas aquellas personas y entidades compro-
metidas con la investigación y la ciencia en la Comunitat Valenciana.

La Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital La Fe, de Valen-
cia, presta una atención sanitaria universal en régimen ambulatorio, de 
hospitalización y de urgencia. Es, además, el servicio de referencia para 
los casos más complejos de la Comunitat Valenciana y de Comunida-
des Autónomas limítrofes, y desde el año 2010 está acreditada por el 
Ministerio de Sanidad como Unidad de Referencia para la realización 
de trasplantes alogénicos de médula ósea procedente de progenitores 
hematopoyéticos.

Además, la Unidad de Oncología Pediátrica de La Fe y el Grupo 
de Investigación en Oncología Pediátrica del Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe participan activamente en proyectos europeos de inves-
tigación oncológica.

Por último, la Unidad de Oncología Pediátrica cumple con todos 
y cada uno de los criterios establecidos por la Sociedad Europea de 
Oncología Pediátrica para la atención de los niños con cáncer, con una 
especial atención al entorno social del niño, como son el servicio de 
apoyo psicológico, la presencia de actividades lúdicas y educativas, y 
la posibilidad de alojamiento para las familias afectadas.

Por ello, como reconocimiento a su calidad humana, científica y 
asistencial, desde el convencimiento de que siempre es posible avanzar 
en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y previa deliberación 
del Consell, en la reunión del día 4 de octubre de 2013,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Científico a la 
Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital La Fe, de Valencia.

Valencia, 4 de octubre de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
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