
L’ATENCIÓ AL PART A  

L’HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT 

  



• Part humanitzat 

 

 

El part a l’Hospital 

• Podreu estar sempre acompanyada 

 

 

• Es contempla el Pla de Naixement 

• Contacte pell a pell 

 

 

 

• Es preserva la intimitat i privacitat del procés del part 

• Instauració de l’alletament  

matern a la Sala de parts 

 

 
• Torns de llevadores  

de 12 hores 

 

 

 



• Personal format i qualificat 

El part a l’Hospital 

• Possibilitat  d’escoltar música durant el part 

 

• Analgèsia durant el part  

 
• Possibilitat de llit per a acompanyant 

 

• Reforç de la lactància  

materna durant el puerperi 

 

• En cas de trasllat del nadó,   

s’afavorirà el trasllat  

conjunt amb la mare 

 

 



• Control NST (prova de benestar fetal) 

• Setmana +- 39 

• Recomanacions: 

– Esmorzeu bé 

– Porteu tota la documentació: carnet 

d’embarassada, anàlisi de sang, cultius i 

ecografies.  

 

 

 

 

Primera visita a l’Hospital 



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Primera visita a l’Hospital 

Entrada  

principal 



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Primera visita a l’Hospital 

Heu de passar la tarjeta 

sanitària pel QMATIC abans  

de la visita NST 



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Primera visita a l’Hospital 

Dirigiu-vos  

a la Planta 1,  

Sala d’Espera 16 

 

Premeu el timbre Timbre 



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Primera visita a l’Hospital 

Entrareu a la 

consulta on us 

faran l’NST  



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Ingrés per Urgències 

Triatge 



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Ingrés per Urgències 

Dirigiu-vos  

a la Planta 1,  

Sala d’Espera 16 

 

Premeu el timbre Timbre 



• Què heu de fer?  
 

 

 

 

Ingrés per Urgències 

Passareu a un  

box d’exploració 



• Paritoris 
 

 

 

 

Moment del part 



• Roba per accedir als paritoris 
 

 

 

 

Moment del part 



Moment del part 



Moment del part 



Moment del part 



Moment del part 



Reanimació de nounats 



Identificació del nadó 



Identificació del nadó 



Registre Civil 



Lactància materna 



Pell a pell 



Hospitalització – Planta 2B 



Hospitalització – Arribada a planta 



Hospitalització – Habitacions 



Hospitalització – Neonatologia 



Hospitalització – Neonatologia 



• Cribratge auditiu  24 h de vida 

• Diagnòstic precoç 48 h de vida 
 

Hospitalització – Neonatologia 



• Cribratge auditiu   

Hospitalització – Neonatologia 



• Diagnòstic precoç  

Hospitalització – Neonatologia 



• Diagnòstic precoç  

Hospitalització – Neonatologia 



Hospitalització – Reforç lactància materna 



Altres serveis 



Alta hospitalària 

• Quan? 

– Parts  48 hores 

– Cesàries 72 – 96 hores 

• Recomanacions 

– El professional d’infermeria us lliurarà un 

llistat de recomanacions a l’alta segons si 

heu tingut un part natural o una cesària.  
 





Al costat  

de les mares;  

al costat  

de les dones. 
Equip de llevadores de  

l’Hospital de l’Esperit Sant  




