
L'Hospital de Barcelona permet I'entrada 
dins del quiròfan als pares o cuidadors del 
nen que s’ha de sotmetre a una 
intervenció quirúrgica fins al moment de la 
inducció anestèsica (moment en que 
s’adorm al nen) amb l’objectiu de reduir 
l’ansietat i l’estrès que pot generar la 
separació dels pares en el moment de 
l’entrada en un lloc estrany per al nen com 
és el quiròfan. 

 

Oferim als pares l’oportunitat d’entrar 
al quiròfan per acompanyar als seus 
fills durant la inducció anestèsica, 
mentre els adormim.  

 

Aspectes que han de conèixer abans 
d’entrar al quiròfan 

Dins del quiròfan les mesures d’higiene 
són molt importants per evitar les 
infeccions i, per tant, abans d’entrar, 
s’haurà de rentar les mans amb un sabó 
especial. Li donarem roba d’un sol ús, 
tipus "granota", polaines per tapar les 
sabates, casquet per cobrir el cabell i 
mascareta. 

L’anestèsia que s’administrarà al seu fill 
per adormir-lo pot ser de dues maneres: 

 Amb un medicament que s’administra 
a través de la vena i que actua de 
forma ràpida en pocs segons, o bé:  

 Amb un medicament que es barreja 
amb aire i s’administra a través d’una 
mascareta i que tarda uns 2-3 minuts 
en fer efecte.  

 

És molt important seguir en tot moment 
les instruccions que els donarà el personal 
de l’Hospital que els acompanyarà durant 
l’entrada i sortida de les dependències del 
quiròfan. 

Si accepten entrar al quiròfan, només 
podrà fer-ho un dels pares i això ho 
hauran de decidir abans i comunicar-
ho al personal que els atendrà. 

 

La decisió final de si els pares podran 
acompanyar al seu fill dins del 
quiròfan és de l’anestesiòleg 
responsable del nen el dia de la 
intervenció. 

 

A dins del quiròfan 

En els moments previs a la inducció 
anestèsica podrà estar al costat del seu fill 
donant-li la mà, fer-li carícies i petons, 
parlant-li tranquil·lament o cantant-li una 
cançó. També pot ajudar a tranquil·litzar al 
nen que aquest entri al quiròfan amb 
algun objecte íntim, com la seva joguina 
preferida o un peluix.  

És molt important que vostè estigui 
tranquil al costat del seu fill durant la 
inducció. El nen es posarà més ansiós si 
nota que vostè no està tranquil. Si en 
qualsevol moment se sent incòmode o no 
es veu capaç d’estar dins del quiròfan 
mentre adormen al seu fill, no es 
preocupi. Comuniqui-ho al personal 
sanitari. 

El personal de quiròfan l’acompanyarà a la 
sala d’espera quan el nen estigui adormit 
o ho consideri necessari. 

 



 

Si per qualsevol raó se li demana que 
surti del quiròfan, li aconsellem que 
ho faci de forma ràpida i tranquil·la. 
El personal mèdic necessita centrar la 
seva màxima atenció en el seu fill.  

 

L’objectiu principal de la seva presència 
durant la inducció a l’anestèsia és ajudar 
al seu fill. 

La seguretat del seu nen és la nostra 
màxima preocupació. 
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