
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts pares: 

El naixement d’un fill és un moment emocionant i únic a les 
nostres vides. Però quan un nadó neix abans del temps 
esperat o amb algun tipus de problema, necessitarà cures 
especials. A la nostra Unitat de Neonatologia estem 
especialitzats en el diagnòstic i el tractament tan de nadons 
nascuts prematurament (des de 23-24 setmanes de 
gestació) com de nadons a terme amb diferents malalties 
de tipus mèdic o quirúrgic.  

El seu nadó serà atès per un equip mèdic, d’infermeria i 
d’altres professionals sanitaris que estan preparats per a 
les cures de nadons amb malalties greus. El nostre equip 
ofereix tractament de suport, centrat en la família, en un 
entorn tecnològicament avançat i amb la infraestructura 
necessària per aplicar les tècniques més actualitzades de 
tractament a aquests infants.  És per això que el personal 
sanitari anima els pares a visitar el seu nadó tan sovint 
com sigui possible i a prendre un paper actiu en 
l’alimentació i en les activitats de les cures diàries, amb la 
finalitat de seguir un model de cures individualitzades, 
centrades en el desenvolupament, que tant beneficiós s’ha 
mostrat que és per a l’evolució d’aquets nens a curt i llarg 
termini. 

Consells i recomanacions durant l’ ingrés: 

- Durant l’ingrés els pares poden accedir a la Unitat 
sempre que ho desitgin, tot i que per raons de seguretat 
han de sol·licitar l’entrada al personal cada vegada. 

- S’autoritza l’entrada d’altres familiars o visitants en dues 
ocasions cada dia, que s’acordaran prèviament amb el 
personal d’infermeria que atén al vostre nadó. Les visites 
estan limitades a dues persones, un dels quals ha de ser 
un dels pares. 

- Abans d’accedir al seu fill, els pares i visitants rebran les 
instruccions del rentat de mans i de l’ús de la bata 
d’hospital. El personal d’infermeria els informarà del tipus 
de contacte que poden tenir amb el nadó, dieta i 
manipulacions possibles. 

- En determinades situacions o circumstàncies de 
l’activitat assistencial, als pares i a altres visitants se’ls 
pot demanar sortir puntualment de la Unitat. 

- Els nadons ingressats, especialment els més immadurs i 
els malalts més crítics, tenen un sistema immunològic 
molt debilitat i, per tant, són susceptibles de patir 
malalties infeccioses adquirides durant l’hospitalització, 
algunes de les quals poden ser d’origen comunitari. Per 
aquest motiu es restringeixen les visites de les persones 
que pateixen refredats o altres malalties transmissibles. 

- L’ús del telèfon mòbil no està permès en les àrees 
d’atenció al pacient ja que poden interferir amb els 

aparells de monitoratge i, per tant, hauran d’estar 
apagats o en silenci abans de la visita. 

- Si desitgen fer fotos al seu fill consultin amb l’equip 
assistencial. Per raons de confidencialitat, no es poden 
prendre imatges d’altres nadons ingressats a la Unitat. 
No es permeten càmeres de vídeo ni l’ús de flash.  

- Els visitants disposen d’un petit armari d’ús personal, 
amb clau, a l’entrada a la Unitat per dipositar-hi objectes 
de valor.  

- El personal sanitari que atén al seu fill els podrà tenir 
informats en qualsevol moment de l’estat del nadó. La 
informació mèdica es donarà de manera individualitzada 
i privada de dilluns a divendres de 13-14 hores i sempre 
que hi hagi un canvi significatiu en l’evolució del nadó. 
Durant els dies festius els informarà el metge de guàrdia 
en horari variable, segons la càrrega assistencial del 
moment.  

- Per a preservar la confidencialitat i intimitat del nadó, la 
informació es donarà exclusivament als pares. 
Aconsellem que s’abstinguin de demanar informació o de 
fer comentaris sobre altres nadons ingressats a la Unitat.  

- Totes les mesures esmentades no tenen altra finalitat 
que la de millorar i optimitzar les cures del seu fill, amb la 
preservació del descans adequat i dels aspectes de 
seguretat del pacient. Qualsevol suggeriment o 
comentari que ens vulguin donar serà benvingut, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de l’assistència.  

 
Equip de professionals:  
 
- Cap de Servei de Pediatria: Dr. Pere Sala Castellví 
- Coordinació Àrea Maternoinfantil: Dr. Frederic Raspall 

Torrent 
- Pediatres neonatòlegs (personal adjunt): 

o Dra. Clara Vila Cerén 
o Dra. M. Josep Elizari Saco 
o Dra. Sílvia Martínez Nadal 
o Dr. Javier A. Álvarez Serra 

- Pediatres neonatòlegs (personal de guàrdia): nits i caps 
de setmana 

- Supervisora d’Infermeria: Sandra Murciano Sancho 
- Personal d’Infermeria i auxiliars d’Infermeria, en els 

diferents torns durant les 24 hores del dia.  
 
 
 
 

Telèfon de la unitat: 932542488 

Nota informativa 
i de benvinguda 

a la Unitat Neonatal 


