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PART: P rograma d’ A tenció i Respecte  al part hospi Talari 

 

Servei de Medicina Maternofetal. Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) 
Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del dolor.  
Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Esquerra. Institut Català de la Salut. 

 

 

PLA DE NAIXEMENT 
 

Pla de naixement de: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. INTRODUCCIÓ  

 
El PART es una filosofia d’atenció al naixement, basada en el respecte a la teva manera de ser, sentir i voler 
viure el naixement del teu fill/a. L’objectiu d’aquest document és que tu i la teva parella o acompanyant 
tingueu l’oportunitat d’expressar les vostres preferències i necessitats en l’atenció que rebreu, quan  
existeixen alternatives igual d’eficaces i segures. Per garantir el màxim nivell de seguretat per a tu i el teu fill o 
filla, l’aparició d’algun factor que faci considerar el part d’alt risc pot implicar la necessitat d’allunyar-se 
d’aquest pla de naixement en algun aspecte, depenent de la situació. 
 
La llevadora serà la teva professional de referència, t’acompanyarà durant el PART i t’assistirà si tot es 
desenvolupa amb normalitat. En funció de les teves necessitats i de les del teu fill/a, tindràs a la teva 
disposició altres professionals (metge/ssa especialista en obstetrícia, neonatologia i anestesiologia). El nostre 
servei pertany a un hospital universitari del més alt nivell. A més dels professionals s’hi troben persones en 
període de formació: som i actuem com un equip que vol oferir-te respecte, seguretat i professionalitat.  
 

2. ATENCIÓ GENERAL DURANT EL PART 

 

Si tot va bé durant la dilatació i el part estaràs a la mateixa habitació, on volem que trobis un ambient íntim i 
acollidor i puguis estar acompanyada per la persona que escullis. Procurarem que disposis de la màxima 
llibertat de moviments, valorant l’evolució del part i controlant el teu fill/a amb la mínima intervenció possible.  
 
Durant el procés de part vull estar acompanyada per (una sola persona):  
 

� Acompanyant:................................................................................................. 

� Sense acompanyant. 

 

En cas de necessitat de cesària o part instrumentat (fòrceps o altres), sempre que sigui possible: 

� Prefereixo estar amb un/a acompanyant 

� Prefereixo estar sense acompanyant 

 

Preferències relacionades amb l’espai físic: 

� M’agradaria poder-me moure per l’habitació 

� M’agradaria poder optar a diferents intensitats de llum 

� No tinc preferències 
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Preferències relacionades amb material de suport: 

 
He pensat a utilitzar el següent material de suport del qual pugui disposar:  
(Disposem d’alguns d’aquests materials, però també pots portar-ne) 

�  Pilota 
�  Coixins (es aconsellable que els portis) 
�  Mirall 
�  Cadira de parts 
�  Música (porta el teu aparell amb auriculars) 

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

Preferències relacionades amb el seguiment i les intervencions  dels professionals  

Com a mesura de seguretat et posarem una via endovenosa, que ens permet un accés ràpid per administrar-
te tractaments en cas necessari. Si prens líquids i res ho fa necessari la via es mantindrà sense connectar-hi 
cap sèrum. Quan s’ha detectat estreptococ en els cultius que es fan al final de la gestació (o si el resultat és 
desconegut) s’administra un antibiòtic amb el teu consentiment per prevenir una potencial infecció del teu nen 
o nena. 

�  En cas que sigui necessari administrar-me medicaments, desitjo que se m’informi i se’m 
demani  l’opinió 

�  No tinc preferències referents a l’administració de medicació 
 

M’agradaria que el control del benestar del meu fill/a es faci amb:   

 
� Monitoratge electrònic periòdic  (intermitent) 
� Monitoratge electrònic continuat  
� Auscultació (intermitent) 
� No tinc preferències 

 
� En general et realitzem una exploració vaginal (tacte) i et prendrem la tensió i la temperatura a l’ingressar i 
després cada dues hores, depenent de l’evolució del part. Evitem sempre que sigui possible les exploracions 
repetides i procurem preservar al màxim la teva intimitat. 

M’agradaria que:    

� Els tactes vaginals siguin els imprescindibles 
� Els controls  de constants (temperatura, tensió arterial...) siguin  els imprescindibles 
� No tinc preferències 

 
• Beure líquids. La hidratació durant el part és important. Pots prendre líquids clars: aigua, te, cafè, 

infusions, sucs sense polpa i begudes isotòniques durant la fase de dilatació. Si prens líquids d’entrada no 
serà necessari administrar-los per la via endovenosa.  

� Portaré begudes de la meva elecció per poder beure durant la dilatació 
� Prefereixo no beure durant la dilatació  
� No tinc preferències /ho decidiré en el moment 

 
• Ènemes. S’utilitzen per facilitar l’expulsió de les femtes. No són necessaris abans del part i no 

n’administrem (excepte si ho vols): 

                � Sí, prefereixo que se m’administri un ènema 

 

• Rasurat. Per norma no rasurem i generalment no és necessari ni en els casos en què s’hagi de realitzar 
una episiotomia. 
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Preferències sobre l’alleujament del dolor  

�  M’agradaria tenir / provar de tenir un part sense epidural               
�  M’agradaria que em posessin l’analgèsia com més aviat millor   
 

M’agradaria utilitzar els següents mètodes farmacològics si ho necessito:  
�  Òxid nitrós (un gas analgèsic) 
�  Epidural a baixa dosi o “walking” peridural (una analgèsia a dosi baixa que sovint permet caminar)  
�  Epidural 
�  Altres 
 

He pensat a provar els següents mètodes no farmacològics per reduir el dolor:  
�  Estimulació cutània (de la pell) amb massatge, pressió/massatge i l’aplicació  de calor o fred, amb 

l’ajuda del meu o la meva acompanyant. 
 �  Dutxa d’aigua calenta 
 �  Sofrologia obstètrica o altres tècniques de relaxació que conec  
 �  TENS (estimulació elèctrica transcutània dels nervis). Portaré l’aparell. 
 

Portaré medecines complementàries i/o  alternatives que vull utilitzar:   
�  Homeopatia 
�  Flors de Bach 
�  Acupuntura 
�  Naturopatia 
�  Altres................... 
 

 
3.  ATENCIÓ DURANT EL MOMENT DEL NAIXEMENT  

 
Considerem important procurar-te la màxima llibertat de moviments per tal que puguis escollir la posició que 
vulguis per al naixement. També la llevadora pot aconsellar-te una determinada posició si el control del teu fill 
o filla ho requereix o per fer una protecció activa del perineu (vulva), per evitar esquinçaments. L’episiotomia 
(tall a la vulva) no es fa per rutina. En quant al pinçament del cordó, si no hi ha circumstàncies particulars, 
procurem fer un pinçament tardà.  

 Preferències durant l’etapa del naixement 
 

�  M’agradaria escollir la posició segons les meves necessitats en aquell moment  
�  M’agradaria poder estar en la posició................................................................ 
�  No tinc preferències 

 
�  M’agradaria que el meu acompanyant pugui estar al meu costat 
�  M’agradaria que el meu acompanyant pugui veure el naixement 
�  M’agradaria tenir un mirall per veure el naixement 
 

�  M’agradaria que es tallés el cordó quan deixi de bategar 
�  M’és indiferent el moment en què es talli el cordó 
�  Si res ho desaconsella, m’agradaria que jo o el meu o la meva acompanyant puguem tallar el cordó  

 
Si vols fer donació de sang de cordó (cal signar el consentiment informat), cal pinçar-lo i tallar-lo ràpidament, 
donat que d’altra manera les probabilitats que s’obtingui la quantitat necessària de sang es redueixen molt.  
 

�  M’agradaria fer donació de sang de cordó al banc públic 
�  No desitjo fer donació de sang de cordó al banc públic 
�  Aportaré material per fer donació de sang de cordó a un banc privat. 
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Preferències en l’acollida al teu fill o filla  

 

�  M’agradaria rebre als braços el meu fill/a immediatament quan neixi 
�  M’agradaria tenir-lo/a en contacte pell amb pell 
�  M’agradaria esperar a rebre als braços el meu fill/a fins que se li realitzin els primers controls 
�  M’agradaria que si jo no puc fer-ho pogués estar en contacte amb el meu o la meva acompanyant 

 
�  M’agradaria que es valorés el meu fill/a davant meu 
�  M’agradaria iniciar l’alletament a la sala de parts 
�  M’agradaria que es vestís al meu fill/a abans de pujar a l’habitació 

 

Preferències durant el període de deslliurament (sortida de la pl acenta) 

 
Per facilitar i accelerar la sortida de la placenta utilitzem l’hormona oxitocina per via endovenosa. Això és el   
que s’anomena deslliurament dirigit amb oxitocina, i redueix el risc d’hemorràgia postpart. Si no vols aquesta 
opció esperarem al deslliurament espontani (sortida de la placenta sense medicació) 

 

              �  Prefereixo un deslliurament dirigit utilitzant oxitocina 
�  M’agradaria  un deslliurament espontani  
�  M’és indiferent 
 

 

4. PUERPERI IMMEDIAT 

 
Després del naixement està protocol·litzada l’administració de la vitamina K al nen o nena, ja que és una 
mesura que s’ha demostrat eficaç per reduir el risc d’hemorràgies. Es recomana que sigui injectada, però 
també es pot administrar per via oral (encara que és menys efectiva) 
 

�  Prefereixo que s’administri al meu fill/a la vitamina K intramuscular 
�  Prefereixo que s’administri al meu fill/a la vitamina  K oral 
�  No tinc preferències 
 

Es recomana també la utilització de pomada/col·liri antibiòtic per a la profilaxi ocular (evitar infeccions als ulls) 

�  Preferiria l’ús de col·liri o retardar l’ús de la pomada (menys interferència visual mare-fill) 
�  No tinc preferències 

 
Després del part, estaràs amb el teu o la teva acompanyant i fill/a durant una hora, aproximadament, a la 
mateixa sala on us hem atès, abans de passar a la planta de maternitat. L’estada habitual en un part normal 
és d’unes 48 hores i al voltant d’uns 3-4 dies en cas de cesària.  

�  Desitjaria  que la meva estada a l’ hospital sigui com més breu millor 
�  Desitjaria una alta precoç (a partir de les 24 hores) si s’acompleixen les condicions 
�  No tinc preferències 

 
 

Preferències sobre l’atenció al nadó   

�  Desitjaria no separar-me en cap cas del meu fill/a, si no és estrictament necessari 
� Desitjo que se’m consulti abans d’administrar qualsevol tractament o aliment al meu fill/a  
�  Desitjo  que se’m consulti abans de proporcionar-li xumet al meu fill/a  
�  Altres .................................................................................................................................. 
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5. ALTRES NECESSITATS 

El que esperes i necessitaràs al voltant de l’atenció a rebre durant part i naixement depèn de molts factors, de 
les teves experiències i coneixements, inquietuds... Si tens alguna necessitat o desig en qualsevol moment al 
llarg de la teva estada, comenta-ho amb nosaltres, els i les professionals de l’equip obstètric (obstetres i 
llevadores) o el personal de la sala d’hospitalització (infermeria, pediatria...) i mirarem d’atendre’l en la mida 
del possible. 

Hi ha alguna necessitat que no quedi coberta o expressada abans en aquest pla de naixement i que 
voldries comentar amb nosaltres? 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

En cas de dificultat lingüística a l’hora de comunicar-te amb nosaltres,  a l’hospital tenim la possibilitat de 
contactar amb mediadores d’origen xinès, magrebina i romanès, que es troben disponibles alguns dies en 
horari de matí. Marca si t’interessa fer ús d’aquest recurs. També pots venir acompanyada d’algú que pugui 
fer d’interlocutor en un moment donat, encara que no sigui l’acompanyant.. 

              � Mediadora xinesa 

� Mediadora magrebina 

� Mediadora romanesa 

� .................................. 

 

Existeix la possibilitat de gaudir d’una habitació individual, que és de pagament. Les places són limitades. 
En cas de voler-ho, recorda sol·licitar-ho en el moment de l’ingrés i et direm si hi ha disponibilitat. 

� M’agradaria accedir a una habitació individual si és possible 

� Prefereixo habitació doble durant l’estada 

 

� M’agradaria tenir la possibilitat de fer fotografies (limitades al meu fill/a)  
 

 
 Jo,   ...........[nom ]........................................................................................       amb DNI................................                                                  
 
Conec el contingut d’aquest document, he rebut informació sobre el PART, Programa d’Atenció i Respecte al 
part hospiTalari i he escollit les opcions que m’han semblat oportunes. Manifesto també  conèixer i acceptar 
les condicions per rebre atenció segons aquest Protocol de baix risc i també el meu deure de mantenir el 
respecte degut a les normes establertes en el centre i al personal que hi presta serveis. 
 
En tot cas, em reservo el dret de canviar totalment o parcialment les decisions que expresso en aquest 
document en qualsevol moment al llarg del procés. 
 
 
 
Data i signatures elaboració pla de naixement                         Data i signatures entrega pla de naixement 
 
 
 

 
 

 


