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Prestadors d’un sistema sanitari públic de qualitat. 
Amb tu des del primer moment.
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UNITAT DE   
     CONVALESCÈNCIA

CARACTERÍSTIQUES   
     ESTRUCTURALS

COM S’INGRESSA

La Unitat de Convalescència neix amb la missió d’atendre 
a persones generalment fràgils i amb multimorbilitat que 
després d’una hospitalització convencional per malaltia 
aguda o per un accident, requereixen d’una rehabilitació 
en règim d’internament per assolir la recuperació de 
l’autonomia funcional en les activitats de la vida diària.

La Unitat de Convalescència té com a visió el garantir una 
assistència integral i de qualitat en un dispositiu alternatiu 
a l’hospitalització d’aguts amb l’objectiu d’aconseguir la 
màxima independència funcional del pacient.

La Unitat de Convalescència de Curta Estada està 
adscrita al servei de Medicina Interna amb el suport del 
Servei de Rehabilitació. Està ubicada a la tercera planta 
de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (ala Roser), 
amb disponibilitat de fins a 12 llits, i sala de rehabilitació 
a la mateixa planta.

Les sol·licituds d’ingrés a la Unitat de Convalescència 
de curta estada es tramitaran mitjançant interconsulta, i 
seran valorades per una comissió d’avaluació de la Unitat 
de Convalescència integrada per un metge internista, un 
metge rehabilitador, una infermera gestora de casos i per 
un treballador social.

CRITERIS D’INCLUSIÓ

Pacient amb una malaltia principal clarament 
diagnosticada amb necessitat d’ingrés no superior 
als 30 dies per deteriorament funcional i problemàtica 
social que es benefici d’una rehabilitació intensiva.

CRITERIS D’EXCLUSIÓ

En general aquells pacients que no es beneficien 
d’una convalescència en règim d’internament:

Per possibilitat de poder realitzar-la de forma 
ambulatòria.

Pacients amb alta hospitalària que per motius no 
justificats no retornen al seu domicili.



DESTÍ A L’ALTA

EQUIP DE 
     PROFESSIONALS

A QUI ENS  
     DIRIGIM?

Metge internista

Metge rehabilitador

Fisioterapeuta

Terapeuta ocupacional

Logopeda

Neuropsicòleg

Infermera

Auxiliars d’infermeria

Treballador social

Portalliteres

PATOLOGIES MÉS FREQÜENTS segons especialitat
Patologia traumatològica: fractura i pròtesi.

Patologia neurològica: ictus.

Patologia respiratòria: 
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.

Patologia cardiològica: insuficiència cardíaca.

Patologies quirúrgiques.

OBJECTIUS

Aconseguir una recuperació funcional 
després de patir un procés quirúrgic, 
mèdic o traumatològic.

DOMICILI
Amb l’opció de completar el tractament 
rehabilitador si precisa de forma ambulatòria.

CENTRE RESIDENCIAL
En aquelles persones que un cop completat el 
procés de recuperació a la Unitat de Convales-
cència, precisin d’un ingrés residencial i aquest 
es faci efectiu en el termini màxim de trenta 
dies d’ingrés a la Unitat de Convalescència.

LLIT D’HOSPITALITZACIÓ 
D’AGUT
Per als pacients que estan ingressats a la 
Unitat de Convalescència i presentin una 
descompensació clínica, que requereixi ingrés 
a llits d’hospitalització d’aguts.

UNITAT DE LLARGA ESTADA 
CENTRE SOCIOSANITARI EL CEDRE
En aquells pacients tributaris de prosseguir 
el tractament rehabilitador més enllà del mes 
establert per la convalescència hospitalària. 
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