
QUI SOM ?

A la Unitat d’Atenció Pal·liativa de l’Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell hi treballem un equip 
multidisciplinar format per metges, infermeres, 
auxiliars d’infermeria i treballadores socials que 
conjuntament i amb col·laboració amb d’altres serveis, 
participem i assistim en el seu procés assistencial. 

QUÈ SÓN LES CURES PAL·LIATIVES?

Les cures pal·liatives  es basen en una visió  global i 
activa de la malaltia o situació crònica, avançada i 
progressiva, que comprèn una atenció integral, 
continuada i centrada en la persona i la seva família des 
d’una avaluació multidimensional basada en els 
aspectes físics, socials, psicològics, pràctics i espirituals, 
prioritzant la qualitat de vida, les voluntats i creences 
de cada persona i promovent la seva autonomia.  

Des de la Unitat i com a Equip Específic en Atenció 
Pal·liativa , tenim l’objectiu d’oferir-li una atenció de 
qualitat respectant entre d’altres els seus valors i 
tractant les  molèsties relacionades amb la seva 
malaltia. L’objectiu principal és alleujar el patiment 
que deriva d’aquests tipus de situacions  oferint-li 
suport durant tot el procés.  

L’Equip Específic de la Unitat el podrà  orientar i 
derivar als diferents recursos que ofereix el país amb 
la intenció d’oferir-li sempre la millor atenció possible.

A QUI DIRIGIM L’ATENCIÓ 
PAL.LIATIVA? 

La Unitat d’Atenció pal·liativa  és un servei de salut 
que l’atendrà a vostè i a la seva família quan es trobi  
en situació  de malaltia  avançada i progressiva, amb  
la  capacitat de respondre davant les necessitats 
assistencials més complexes.

871 120  De dilluns a divendres, de 09.00 h a 16.00h. 

871 000

116

ON ENS TROBAREU?
Ens podreu trobar disponibles als telèfons següents: 

EN QUINES SITUACIONS POT VOSTÈ  
CONTACTAR AMB LA UNITAT ? 

Vostè i la seva família poden contactar amb la unitat 
sempre que presenti alguna de les situacions  següents:

• Molèsties relacionades amb la seva malaltia 
• Preguntes relacionades amb el tractament

farmacològic. 
• Preguntes relacionades amb la seva situació

de salut. 
• Altres

ON US ATENDREM? 

Us atendrem en les  següents àrees: 

• Hospital Nostra Senyora de Meritxell, HNSM, 
segona planta, Costat Roser. Disposem de llits per 
als pacients ingressats a la Unitat. 

• Consultes externes Clínica Verge de Meritxell, 
segona planta. Visita del pacient ambulatori. 

• Atenció domiciliària. L’equip específic de la Unitat 
d’atenció pal·liativa  es desplaça al domicili, 
sempre amb estreta relació i comunicació amb 
l’equip d’Atenció primària.  

• Atenció telefònica. El pacient i la seva família 
disposen d’un número de telèfon on reben atenció 
telefònica en uns horaris establerts. 

871 221  De dilluns a divendres, de 09.00 h a 16.00h. 

HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL

CONSULTES EXTERNES CLÍNICA VERGE DE MERITXELL

De dilluns a divendres, de 16.00 h a 20.00 h i 
Dissabte i diumenge, de 09.00 h a 13.00 h  
(Demaneu pel personal de guàrdia de la 
Unitat d'Atenció Pal·liativa)

Telèfon del Servei d’Urgències Mèdiques de 
l’Hospital. Trucar en cas d’urgència.



AV. FITER I ROSSELL, 1-13 
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

PRINCIPAT D’ANDORRA

T. +376 871 000 
saas@saas.ad
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