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Prestadors d’un sistema sanitari públic de qualitat.
Amb tu des del primer moment.
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UNITAT DE
CURES PAL·LIATIVES
A la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Nostra
Senyora de Meritxell (UCPH) treballa un equip
multidisciplinar, format per metges, infermeres,
auxiliars d’infermeria i treballadors/eres socials
que, conjuntament i amb la col·laboració d’altres
serveis, intervé en el procés assistencial dels pacients i les seves famílies.

QUÈ SÓN
LES CURES PAL·LIATIVES?
La SECPAL ( Sociedad Espanyola de Cuidados
Paliativos ), fa referència a les cures pal·liatives
com “l’atenció integral, individualitzada i continuada de les persones i les seves famílies amb
una malaltia avançada, progressiva o terminal
amb símptomes múltiples, multifactorials i canviants, amb un alt impacte emocional, social i
espiritual, alta necessitat i demanda d’atenció. “
Aquestes necessitats han de ser ateses de manera competent, amb objectius de millora de
confort i qualitat de vida en funció dels malalts
i les seves famílies segons els seus valors, preferències i creences.

A QUI
ENS DIRIGIM?
Ens dirigim a totes les persones i a les seves
famílies afectades d’una malaltia avançada
i progressiva amb presència d’un o més

símptomes de difícil control, i que generen
gran impacte emocional sobre el pacient, la
família i l’equip assistencial.

DADES ACTIVITAT DE LA UNITAT
DURANT L’ANY 2016

175
CONSULTES
EXTERNES

170
NÚMERO INGRESSOS
HOSPITALARIS

204
ATENCIÓ TELEFÒNICA
(núm. trucades)

CIRCUIT I
DERIVACIONS

Metge de
capçalera

L’atenció del pacient i la seva família a la Unitat de
Cures Pal·liatives es du a terme en les següents àrees:

Hospitalització a
la Unitat de Cures
Pal·liatives

Metge
especialista

Hospital Nostra Senyora de Meritxell, segona
planta ala Roser.

Consulta externa
Unitat de Cures
Pal·liatives

Urgències

Consultes Externes Clínica Verge de Meritxell,
segona planta.

Centres
Sociosanitaris

Domicilis, sempre amb estreta col·laboració
amb l’equip d’Atenció Primària.

Atenció domicialiària
per part de la Unitat
de Cures Pal·liatives

Altres àrees
hospitalàries

Atenció telefònica.

MODEL D’ATENCIÓ DE
LES NECESSITATS
1 Maneig de la malalatia
• Diagnosi
• Data diagnosi
• Prognosi
• Comorbiditats
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2 Físics

3 Psicològics

• Dolor
• Altres símptomes
• Nivell de consciència
• Sentits

• Personalitat
• Ansietat
• Depressió
• Emocions

8 Perdua, dol
• Pèrdua
• Dolor
• Planificació dol
• Dol

7 Atenció al final de la vida/
Maneig de la mort
• Tancament de la vida
• Creació del llegat
• Cures, agonia
• Mort

4 Socials
Pacient i familia
Edat, sexe, raça i cultura.
Valors personals, creences,…

6 Pràctics

• Valors
• Relacions
• Rols
• Recursos econòmics

5 Espirituals

• Activitats diàries
• Dependents, mascotes
• Telèfon, transport
• Cura

• Significat, valor
• Existencial, transcendental
• Consellers espirituals, rituals
• Símbols, icones

ON ENS
TROBAREU?
Ens podeu trobar als telèfons següents:
UNITAT CURES PAL·LIATIVES HOSPITAL
NOSTRA SENYORA DE MERITXELL
de dilluns a divendres, de 09.00 h a 16.00h.

871 120

871 000

CONSULTES EXTERNES CLÍNICA VERGE
DE MERITXELL
de dilluns a divendres, de 09.00 h a 16.00h.

871 221
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C. DELS ESCALLS, S/N · AD700 ESCALDES-ENGORDANY
PRINCIPAT D’ANDORRA
T. +376 871 200
Més informació: saas@saas.ad

