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Preferències sobre l’acompanyament durant el part 

Vull estar acompanyada per  (només una persona)      

� Parella  

� Mare / pare 

� Germana / germà 

� Amiga / amic  

� Altra persona  - quina? .......................................... 

Preferències relacionades amb l’espai físic: sala de dilatació i part 

� M’agradaria estar a la mateixa habitació en tot el procés (dilatació-part)    

� M’agradaria que l’espai fos íntim i recollit    

� M’agradaria tenir la possibilitat d'escoltar música (cal portar l’aparell)  

� M’agradaria tenir la possibilitat d’utilitzar aromateràpia. 

� M’agradaria tenir la possibilitat de llum tènue indirecta o de diferent intensitat 

Preferències relacionades amb els procediments  

� M’agradaria tenir la possibilitat de beure líquids durant el treball de part     

� Desitjo ser informada de manera comprensible, suficient i continuada sobre 

l’evolució del part i sobre l’administració de fàrmacs (sèrums/medicació) en cas 

que fos necessari 

M’agradaria tenir la possibilitat d’optar pel monitoratge fetal: 

� Periòdic  (intermitent) 

� Continuat  

� No tinc preferències 

 

 

 

Nom i cognoms (dona gestant)    ....................................................................................... 

CIP  (targeta sanitària).................................................... 

Nom i cognoms (parella) ....................................................................................... 

CIP(targeta sanitària).................................................... 

Professional que informa:...................................................................................... 

Professional que rep el pla de naixement.............................................................. 
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M’agradaria poder continuar utilitzant teràpies complementàries                        

� Homeopatia 

� Flors de Bach (en porto) 

� Altres:  ...................................................................................................      

 

Preferències sobre l’alleujament del dolor 

� M’agradaria tenir / provar el part sense anestèsia  

� M’agradaria poder utilitzar mètodes no farmacològics per reduir el dolor. 

� Relaxació / Visualització 

� Distracció (escoltar, tocar, mirar, moure’m) 

� Tècniques de respiració    

� Estimulació elèctrica transcutània dels nervis (TENS)  

� Massatge    

� Utilització d’aigua: dutxa    

� Escalfor i/o fred local    

� Digitoteràpia 

� Punció punts antiàlgics zona lumbar 

� Altres          ....................................................... 

� M’agradaria tenir un part amb anestèsia   

� Utilització de mètodes farmacològics     

� Anestèsia local en cas de sutura    

� Utilitzar anestèsia peridural a baixa dosis (walking peridural)  

� Anestèsia peridural  

� Altres   ................................................................... 

 

Altres preferències durant la dilatació 

� Disposar de material de suport com pilota, mirall, màrfega, coixins ... 

� M’agradaria que no em trenquessin la bossa d’aigües, a no ser que sigui necessari 

� M’agradaria tenir llibertat de moviments 
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Preferències sobre el període d’assistència al naixement   

    Vull començar a empènyer quan en tingui ganes    

� Vull que m’indiquin quan he de començar a empènyer 

� M’agradaria poder escollir la posició per parir             

� Desitjo la presència de l’acompanyant tota l’estona      

� M’agradaria que no em fessin episiotomia tret que no sigui indispensable  

� M’agradaria tenir un mirall per quan surti el nadó                      

� M’agradaria agafar el nadó immediatament i posar-lo pell a pell  

� M’agradaria que es tallés el cordó quan deixi de bategar  

� M’agradaria que el meu acompanyant o jo puguem tallar el cordó umbilical  

� M’agradaria fer donació del cordó umbilical  (cal pinçar i tallar el cordó 

ràpidament)   

� Desitjo endur-me la placenta (he fet tràmits previs i aporto documentació 

pertinent) 

 

Preferències sobre l’atenció al nadó 

� M’agradaria que l’ambient que aculli al meu fill/a sigui tranquil i sense preses 

� M’agradaria que es fes la valoració del meu fill/a davant meu  

� M’agradaria que el meu fill/a rebés només les maniobres de reanimació 

indispensables 

� Desitjo ser informada i participar de les decisions sobre les cures, exploracions i 

tractaments que se li facin al meu fill/a 

� Desitjo que al meu fill/a se li administri la vitamina K: 

� Injectada (dosi única: 1mg) 

� Via oral (dotze dosis: dosi inicial de 2 mg, posteriorment, dosi setmanal 

1mg durant dotze setmanes) 

� No tinc preferències 

Desitjo que s’administri al meu fill col·liri/pomada oftàlmica 

�  Si 

�  Si, al cap de dos hores 

�  No 

�  No tinc preferències 
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Preferències sobre l’alletament 

� Alletament matern            

� Vull iniciar lactància materna el més aviat possible             

� Vull ser informada en cas que, el meu fill/a necessiti algun altre aliment 

� No desitjo alletament matern  

 

Preferències durant l’atenció al puerperi 

� M’agradaria poder tenir al meu fill/a en contacte pell amb pell sense separacions 

durant el puerperi immediat 

� Desitjo que no em separin del meu fill/a tret que no sigui estrictament necessari 

� Desitjo que durant la meva estància a l’hospital es respecti el meu descans nocturn. 

� Preferiria estar a l’hospital el temps més breu possible     

 

Comentaris 

Potser trobes a faltar algun ítem en aquest pla de naixement. Si us plau, escriu-lo en aquest 

espai, estem en constant procés de millorar l’atenció que estem proporcionant. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

NOTA: 

S’ha de fer esment de que les preferències de les gestants estaran supeditades en tot moment a les normes 

de la bona praxis i dels protocols assistencials del servei. S’ha de indicar que en el cas de que les 

preferències maternes no estiguessin d’acord amb la bona praxis, el equip assistencial actuaria en funció de 

lo millor per la mare, el fetus i/o el nadó, tot i explicant a la mare les raons de les decisions.   


