ATENCIÓ
PSICOLÒGICA

HORARIS DE
VISITES

La unitat de Nounats posa a disposició del pares un
servei d’atenció psicològica. Cada dilluns, a les 11h.,
s’organitza una trobada de pares on es comparteixen
inquietuds sobre la situació que esteu vivint.

• La unitat està oberta 24h. i els pares
poden estar el temps que desitgin
amb el nadó per afavorir el vincle
matern /patern-filial.

INFORMACIÓ
ON-LINE
Teniu a la vostre disposició la pàgina web “Petits a
casa”, un lloc on trobareu respostes a les qüestions més
freqüents que aniran sorgint, ara que sou pares. Animeuvos a visitar-la: www.petitsacasa.santpau.cat

• L’horari de visites per a familiars
és a les 13h. i les 19h. Sempre sota
consulta amb l’equip d’infermeria,
podrà entrar una persona a cada
torn horari, que haurà d’anar
acompanyada d’un dels pares. Podrà
estar uns 5-10 minuts.
• Si voleu que entrin els germans
del nadó ingressat fora de l’horari
de visites, consulteu prèviament a
l’equip d’infermeria.

CONTACTE
• Unitat de Neonatologia
93 553 73 30
• www.petitsacasa.santpau.cat

www.petitsacasa.santpau.cat

Unitat de
Neonatologia
de Sant Pau

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Servei de Pediatria
Unitat de Neonatologia
“Unitat de Neonatologia de Sant Pau” - v.1 - 2015

“No hi ha tecnologia que substitueixi la veu de la mare”
Nathalie Charpak

Us convidem a entrar i navegar per les diferents
seccions d’aquesta pàgina web:

www.petitsacasa.santpau.cat

ESTIMATS PARES

MESURES DE PREVENCIÓ

PODRÉ ALLETAR AL MEU FILL?

El vostre ﬁll/a ha estat ingressat a la unitat de
Neonatologia. La unitat disposa de dues àrees d’atenció:
cures intensives i cures intermèdies.

Els nadons encara no tenen el sistema immunitari
suﬁcientment madur per això es respon-sabilitat de tots
prevenir les infeccions.

L’ingrés del nadó no suposa cap impediment per alletar-lo.

A les dues àrees podreu parti-cipar a les cures del
vostre ﬁll amb l’assessorament i recolza-ment de l’equip
d’infermeria.

QUAN I A QUI INFORMA EL
PEDIATRA?

NORMES PER ENTRAR A LA UNITAT:
• Retirar anells i polseres.
• Rentat de mans exhaustiu i ﬁns el colze abans d’entrar.

Podeu parlar sempre que vulgueu amb la infermera
responsable del vostre ﬁll, tant a la unitat com per telèfon.

QUÈ NECESSITA EL NEN DURANT L’INGRÉS?
Barret, tovalloletes higièniques i una manteta.

• Rentat de mans abans i després de tocar al nadó.
• No es pot entrar amb febre. (Consulteu amb el personal).

La informació de l’estat i l’evolució del nadó es donarà
exclusivament als pares a les 12h. del migdia. Els dies
festius i caps de setmana, l’equip de guàrdia només
informarà en situacions especials.

Mentre el vostre fill no pugui mamar directament o
a les hores que la mare no hi sigui, se us explicarà
com heu de realitzar l’extracció, emmagatzematge i
transport de la llet.

• No entrar amb malalties infeccioses o lesions a la pell
d’origen infecciós.
• No tocar els objectes aliens al bressol o incubadora
del vostre nadó.
• No es pot utilitzar el mòbil dins la
unitat per trucar però si per fer fotos
al vostre ﬁll.
• Evitar fer entrades i/o sortides
necessàries de la unitat.
• Disposeu d’un armariet
per guardar les vostres
per-tinences, així
podreu entrar a la
unitat només les coses
imprescindibles.

www.petitsacasa.santpau.cat

I sobretot us necessita a vosaltres, com més estona
millor. Perquè només els pares podeu donar-li la
seguretat i el consol que necessita en cada moment,
acompanyant-lo, agafant-lo a braços, fent pell amb pell,
parlant-li, acaronant-lo...
Gràcies!

