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PRINCIPIS
El desenvolupament és el procés dinàmic d'interacció entre l'organisme 
i el medi que dóna com a resultat la maduració orgànica i funcional 
del sistema nerviós, el desenvolupament de funcions psíquiques i 
l'estructuració de la personalitat. 

El trastorn del desenvolupament s'ha de considerar com la desviació 
significativa del curs del desenvolupament, com a conseqüència 
d'esdeveniments de salut o de relació que comprometen l'evolució 
biològica, psicològica i social. Alguns retards en el desenvolupament 
poden compensar-se o neutralitzar-se de forma espontània, sent sovint 
la intervenció la que determina la transitorietat del trastorn.

En els articles 7 i 8 de la Llei de garantia dels Drets de les persones amb 
Discapacitat de l’any 2002, s’especifica que correspon al Govern garan-
tir dins el sistema de salut d’Andorra, la detecció, diagnòstic i atenció 
precoç. Aquestes actuacions es realitzen en unitats amb professionals 
especialitzats.

La detecció i intervenció precoces són estratègies fonamentals de 
prevenció de possibles limitacions i de millora de les deficiències o dis-
capacitats en infants. Les primeres etapes de la vida són determinants 
pel desenvolupament físic i mental i poden ser crucials pel futur del 
nen amb discapacitat o amb risc de desenvolupar-la.

DESTINATARIS
Nens i nenes en edat pediàtrica (0-18 anys) amb patologia del desenvo-
lupament o amb alt risc de patir-los.

· Prevenció i detecció precoç de patologia en nens d'alt risc.

· Atenció i tractament del nen amb diversitat funcional.

EQUIP PROFESSIONAL
Des del any 2001 la UDI està desenvolupant la seva activitat en l’àmbit 
del SAAS amb un equip interdisciplinar de professionals.

· Metge de l’Equip d’Atenció Especialitzada de Pediatria i Neonatolo-
gia, amb formació en Neuropediatria

· Metge del Servei de Rehabilitació, amb formació en Rehabilitació 
pediàtrica

· Fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals amb formació en estimulació 
precoç i patologia infantil

· Logopeda.

ACTIVITAT
Atenció als nens per part d’un equip interdisciplinari per a la prevenció, 
diagnòstic i tractament de la patologia del desenvolupament.

Coordinació amb altres serveis de salut implicats en el benestar del 
menor i la seva família: Ministeri de Salut i Benestar, Salut mental 
infanto-juvenil, Traumatologia i Ortopèdia infantil, programes de 
l'Escola Meritxell, Servei de Salut Escolar... 

Col·laboració amb altres actors socials implicats en el seguiment del 
menor: Ministeri d'Educació, escoles, guarderies, Treballadors socials, 
CONAVA...

FUNCIONAMENT
Activitat setmanal, els dimarts al matí  de 09.00h a 14.00h, al Servei de 
Rehabilitació, planta -1, Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Demaneu consulta al telèfon 871009.

CH
A
.D
P_

U
D
I.1
6/
01


