
 

 

 

Ser hipertensa no és el punt de partida idoni per a una futura mare. 

Afortunadament, el nostre ginecòleg tenia molt clar que és un factor de risc que s’ha de controlar des 
del principi, per això, quan li vam plantejar que volíem ser pares, ens va derivar a la Consulta de 
Medicina Interna per a l’Embarassada de Risc (CERI), que es troba en el mateix Hospital de Barcelona. 

D’aquesta manera es va poder començar a controlar la hipertensió modificant les pautes de 
medicació per a que fossin compatibles amb un possible embaràs i fent proves i controls periòdics. 

En arribar l’embaràs, el CERI i el nostre ginecòleg van col·laborar més estretament si és possible, 
intercanviant opinions i decidint què era el millor per a nosaltres en cada moment, de manera que 
sempre ens vam sentir en molt bones mans, tant per un costat com per l’altre, molt controlats i molt 
segurs que les dificultats que sorgissin s’anirien resolent. 

La hipertensió, però, ens la va jugar a meitat d’embaràs començant a afectar el creixement de la 
nostra filla i, finalment, va ser la causa que, assolida la setmana 30, s’hagués de practicar una cesària 
d’urgència, i la Maria arribés una matinada d’octubre amb poc més d’un pam de llarg i superant 
escassament els 800 g de pes. 

La ràpida actuació tant de la doctora del CERI com del nostre ginecòleg, així com la confiança que ens 
van transmetre envers l’equip de neonatologia que a partir d’aquells moments cuidaria la Maria, van 
ser claus per afrontar una nit tan complicada. 

Els primers sentiments són difícils d’expressar. Per a la mare, és molt complicat haver de passar els 
primers dies ingressada a l’UCI sense poder conèixer la seva petita. Per al pare, veure sortir una 
incubadora camí de la unitat de neonatologia per una banda i la mare camí de l’UCI per una altra 
suposa una angoixa que mica en mica va disminuint quan t’adones que totes dues es troben en les 
millors mans que poden cuidar-les. 

En el moment que el pare arriba a la unitat de Neonatologia, lògicament desorientat perquè no sap 
ben bé què és el que està passant, el personal l’atén i li dóna la tranquil·litat necessària per afrontar 
la nova situació. 

A partir d’aquí comença una autèntica cursa de fons. 

En un primer moment, gairebé no t’atreveixes ni a mirar a l’interior de la incubadora, la teva filla és 
tan petita i té tants calbes i màquines al voltant, que la situació et supera i plores, plores molt... 

Amb el pas dels dies t’adones que la funció de totes les persones que treballen a la unitat no és tan 
sols vetllar per la salut de la teva filla, sinó que també estan pendent de tu, donant-te consells, una 
abraçada en els moments durs i ànims per afrontar el llarg camí. 

De mica en mica t’involucren en les tasques diàries i això t’ajuda a sentir-te més a prop d’ella. 
Comences alimentant-la mil·límetre a mil·límetre amb una petita xeringa i acariciant-la per a que 
sàpiga que ets al seu costat, fins que arriba un dia que la pots agafar, moment que mai oblidaràs... 
Vas aprenent un munt de coses per a cuidar-la, coneixements que després, un cop a casa, valores 
moltíssim. 

A banda d’impartir-nos aquest “Màster en cures del bebè prematur” i de vetllar pel nostre estat 
emocional, el personal de la unitat no va estalviar mai temps (sempre que la feina els ho va 
permetre) per parlar amb nosaltres, resoldre’ns dubtes o, simplement, conversar una estona i 
treure’ns un somriure. Sempre van estar pendents en els moments difícils per a recolzar-nos i 
“obligar-nos” a descansar en els moments en què oblidàvem que a la cursa de fons encara li 
quedaven unes quantes etapes i portàvem massa temps “esprintant”. 



És d’agrair també que des del primer moment en què la Maria va ingressar a la unitat, vam poder ser 
amb ella tot el temps que vam voler, sense tenir cap mena de restricció horària. Per a nosaltres va 
ser de gran ajuda poder passar grans estones “a l’altre costat” de la incubadora veient com anava 
superant la seva prematura situació. 

I, encara que sembli mentida, finalment arriba el dia que comences a ser prop de la meta, la Maria 
gairebé està preparada per a la seva sortida. Portes moltes setmanes esperant-ho però, en el 
moment que ‘ho comuniquen, t’envaeix una barreja d’alegria i angoixa, tens unes ganes terribles de 
lligar-te a la incubadora i quedar-te amb la teva nova família... Després de més de dos mesos d’ingrés 
durant els quals has estat molt protegit i cuidat, tens molta por de marxar a casa i afrontar la nova 
realitat. 

La tornada a casa és dura i trobes a faltar les “tietes” però, de mica en mica i amb tot el que t’han 
ensenyat, te’n vas sortint. 

Cal destacar també la possibilitat que l’hospital ofereix als pares d’instal·lar-se en una habitació en el 
mateix centre durant tot el temps que dura l’ingrés. T’ho fa tot més fàcil i t’ajuda a sentir-te més a 
prop del teu fill. 

És veritat que es tracta d’un camí molt dur i ple d’obstacles, i que has de ser fort per afrontar la 
temporada en què has de veure com la teva filla, tan fràgil, té dies bons i d’altres no tant bons. No 
obstant, el camí seria infinitament més dur si no fos gràcies als àngels de la guarda que vetllen dia i 
nit pel teu petit tresor. Ens referim a tot el personal de la unitat de Neonatologia: metges, 
infermeres, auxiliars... totes aquelles persones a qui estarem eternament agraïts per tot el que van 
fer per la nostra filla i per nosaltres. 

 

María José  i  Luis 

 

 

 

 


