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Rehabilitació ben muntat

Servei de Medicina Física
i Rehabilitació
El Servei de Medicina Física i Rehabilitació dóna assistència integral
als pacients que pateixen patologies de l’aparell locomotor, el sistema
nerviós i el sistema cardiorespiratori.
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Quines patologies atenem
Al Servei de Medicina Física i Rehabilitació atenem, principalment, les patologies següents:
■

Dolor de la columna vertebral

■

Malalties reumàtiques

■

Seqüeles de traumatismes i intervencions ortopèdiques

■

Postoperatoris de cirurgia ortopèdica i traumatologia

■

Escoliosis i cifosis

■

Seqüeles de malalties del sistema nerviós central i perifèric

■

Malalties neuromusculars

■

Traumatismes cranioencefàlics

■

Amputacions

■

Seqüeles de cremades

■

Malalties cardiorespiratòries

Un equip multidisciplinari
■

Metge rehabilitador, que examina el pacient, estableix el diagnòstic, marca
els objectius terapèutics i determina el tractament que cal seguir. Periòdicament, revisa el tractament i fa els canvis oportuns.

■

Fisioterapeuta i personal de suport sanitari, que porten a terme el tractament seguint l’evolució del pacient en coordinació amb el metge rehabilitador.

■

Terapeuta ocupacional, que realitza els tractaments a l’àrea de convalescència amb l’objectiu de reeducar les transferències i les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària dels pacients ingressats.

■

Administratiu, que programa les visites amb el metge rehabilitador i els fisioterapeutes. És la persona a qui us heu d’adreçar en cas de dubte; us donarà
la informació que necessiteu o us adreçarà al professional més indicat per atendre la vostra demanda.
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Com s’accedeix al Servei
El metge de capçalera o bé l’especialista valoren la necessitat de realitzar un
tractament rehabilitador i fan la sol·licitud al Servei de Medicina Física i Rehabilitació.
Les mútues de salut amb les quals l’Hospital d’Igualada té concert també poden
sol·licitar aquest tipus de tractaments.
El Servei de Medicina Física i Rehabilitació us atendrà de forma ambulatòria, o
en règim d’ingrés a l’Hospital o a la Unitat de Convalescència.

Horaris del Servei
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 7 h a 21 h.
Horari dels tractaments: de 7 h a 21 h.
Us preguem que sigueu tan puntuals com sigui possible a fi de garantir el bon
funcionament del Servei.
En cas de no poder assistir a la sessió de tractament, comuniqueu-nos-ho tan
aviat com sigui possible per tal que puguem atendre una altra persona. Als
pacients que faltin reiteradament a les sessions de rehabilitació se’ls podrà suspendre el tractament.

Vestidors
Hi ha vestidors i armaris a la vostra disposició.

Transport sanitari
El transport sanitari està indicat únicament en els casos següents:
■

Tractaments de les extremitats inferiors que impedeixin la deambulació, sempre que el pacient no es pugui desplaçar amb un altre mitjà de transport.

■

Deteriorament físic o psíquic greu del pacient que li impedeixi desplaçar-se al
Servei amb un altre mitjà de transport.

■

Incapacitat molt greu per a la deambualció o la sedestació.

El metge rehabilitador és qui prescriu el transport sanitari segons els criteris
establerts i en determina el tipus (individual o col·lectiu) depenent de l’estat del
pacient.
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Alta
El metge rehabilitador us informarà del moment de l’alta, ja sigui perquè s’han
assolit els objectius terapèutics marcats o perquè el quadre clínic que presenteu no millora amb el tractament.

Accés restringit
Us preguem que respecteu les àrees d’accés restringit al personal.

Objectes de valor
L’Hospital no es fa responsable dels objectes de valor o la documentació que
portin els pacients o acompanyants, per la qual cosa us aconsellem que no porteu joies, diners o altres objectes de valor durant la vostra estada al Servei de
Medicina Física i Rehabilitació.

Hospital sense fum
Fumar perjudica la vostra salut i la de tots els qui us envolten. La Llei 10/91 del
Parlament de Catalunya no permet fumar als centres sanitaris.

Unitat d’Atenció al Ciutadà

Juliol de 2008

La Unitat d’Atenció al Ciutadà atendrà qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació que vulgueu fer amb referència a la vostra estada al Servei. Ho
podeu fer adreçant-vos a la mateixa Unitat o bé mitjançant les bústies de suggeriments que hi ha a la vostra disposició.

