CONSULTA
D’INFERMERIA

MOLTES
GRÀCIES!

Pensada per aclarir dubtes i respondre preguntes sobre
les cures del nadó.

• Un cop acabat el seguiment
on-line, us donarem d’alta d’aquest
programa. Després us enviarem una
petita enquesta per valorar el servei.

Podreu comunicar-vos per correu electrònic amb la
infermera que està al càrrec de la web.

• La vostra opinió és important per
poder millorar.

PER CORREU ELECTRÒNIC

infermerapetitsacasa@santpau.cat

Enhorabona
pel naixement
del vostre
fill/a!
Des de la Unitat de Neonatologia hem elaborat
una pàgina on els nadons són els protagonistes.
Hi trobareu consells, enllaços i respostes a
preguntes freqüents relacionades amb les cures
del nadó i de la seva mare.

AJUDA TÈCNICA WEB
També podeu comunicar-vos directament amb el tècnic
responsable de la pàgina en el cas de problemes de
funcionament.

CONTACTE
infermerapetitsacasa@santpau.cat
www.petitsacasa.santpau.cat

www.petitsacasa.santpau.cat
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Us convidem a entrar i navegar per les diferents
seccions d’aquesta pàgina web:

www.petitsacasa.santpau.cat

A LA PÀGINA WEB HI TROBAREU
INFORMACIÓ DIVERSA
CONSELLS PER A LES CURES
Consells per les cures del nadó, accés obert a un conjunt
de documents informatius elaborats pel nostre servei on
trobareu: cures de la dona en el puerperi, tràmits i ajuts,
lactància materna, lactància artificial, estimulació sensorial,
massatges, quan heu de consultar al pediatra, etc.

SEGUIMENT ON-LINE DEL NADÓ
(NOMÉS PER A DETERMINATS NADONS)
ÀREA PERSONAL
Tant els pares com els professionals accedim a aquesta
àrea restringida amb una contrasenya. A dins els pares
hi trobareu un qüestionari de salut del nadó (pes,
alimentació, temperatura).

OBJECTIUS DEL SEGUIMENT

QÜESTIONARI DE SALUT
DEL NADÓ
QÜESTIONARI ON-LINE
Aquest qüestionari s’haurà de contestar dos cops per
setmana (dilluns i dijous).
Trobareu preguntes relacionades amb el nadó, la seva
alimentació, les miccions, deposicions, el melic, la
temperatura, l’estat de la zona del bolquer o quines són
les seves hores de son.

Els objectius del seguiment telemàtic del nadó són:
• Comprovar si l’alletament s’instaura bé i que aquest
resulti satisfactori. Avaluar els possibles problemes i
derivar-los si cal.
• Valorar el benestar del nadó.
• Atendre dubtes sobre les cures del nadó, aportant així
seguretat als pares en els primers dies amb el seu fill.

ENLLAÇOS ÚTILS

SEGUIMENT INFERMERA RESPONSABLE

Enllaços útils: links a pàgines d’interès.

La infermera responsable del programa d’assistència
domiciliària avaluarà i farà el seguiment del nadó en base
a les respostes del qüestionari i us informarà de la seva
evolució. També us indicarà si cal fer algun canvi en les
seves cures. Recordeu omplir el qüestionari els dilluns i
els dijous de cada setmana.

QUI SOM
Coneixereu a l’equip responsable de la pàgina web.

Gràcies!

www.petitsacasa.santpau.cat

