
• Fa 7 mesos, quan en Gerard tot just 
havia fet 6 anys, va arribar la Valentina. 
Com a mare, quines diferències destaca-
ria entre la primera experiència i ara?
Les dues experiències van ser molt especi-
als i, a la vegada, molt diferents. El Gerard, 
va néixer amb 35 setmanes i mitja, amb 
baix pes. Durant els 15 dies que va passar a 

Entrevista a la Sra. Mireia Garcia, 
assegurada d’Assistència.

‘Quina emoció 
quan el meu 
fill li va fer un 
petó a la seva 
germaneta!’

P E r S o n E S

Publicació periòdica d’Assistència Sanitària

Creixen les famílies en un nou entorn 
segur, pensat per a la professionalitat i 
el confort

07:45
El personal d‘infermeria de la nit passa el 
testimoni al del matí, amb la corresponent 

001

L’Àrea Maternoinfantil 
de l’Hospital de 
Barcelona des de dins.

ronda de presentació per les habitacions 
i interacció amb pacients i acompanyants. 
L’operació es repetirà a les 14:45 i a les 22 h.

08:00
Els pediatres i el personal del niu revisen 
tots els nadons que marxaran durant el 
dia i també els que acaben de néixer, asse-
gurant-se que evolucionen amb norma-
litat: al voltant d’un 10% dels nadons que 
neixen necessiten algun tipus d’assistència 
per diversos motius. Per això, es fan els 
cribratges protocol·laris (com la prova dels 
potencials o del diagnòstic precoç)
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la incubadora, l’Hospital de Barcelona va 
ser casa nostra les 24h. Vam rebre les mi-
llors atencions possibles: és molt tranquil-
litzador tenir un equip de professionals 
“humans”. La Valentina va néixer quan li 
tocava. Quin cúmul de sentiments: nervis, 
impaciència i, fins i tot, por... però, a la 
vegada, tranquil·litat. El part va ser ràpid 
i, en pocs minuts, teníem la Valentina en 
braços. Quina alegria! Va ser molt emotiu 
quan el Gerard va entrar a l’habitació i li 
va fer un petó a la seva germaneta, tenia 
unes ganes enormes de conèixer-la.

• Gairebé 3 de cada 4 parts d’Assistència 
són a l’Hospital de Barcelona, que ha 
renovat recentment tota l’àrea materno-
infantil per fer-la més còmoda. Quina 
valoració en fa?
No m’estranya que la gent vulgui tenir els 
seus fills en aquest hospital. Les instal·la-
cions (espaioses, acollidores, actuals...) i 
l’equip són excel·lents, una combinació 
insuperable, en l’aspecte professional i 
humà (de vegades oblidem les coses intan-
gibles). Vaig conèixer l’hospital abans i ara 
i la renovació de les habitacions i la planta 
ha estat impressionant, a l’alçada del que 
ens esperàvem. Quan ho vius en primera 
persona, valores més aquests petits grans 
detalls. I, a més, el meu fill Gerard s’ho va 
passar d’allò més bé a la sala lúdica, com si 
estigués a casa!

• El Programa nADÓ es va crear per, 
ja a casa, resoldre situacions relaciona-
des amb la criatura. Com vau viure en 
el vostre cas aquests primers dies del 
postpart?
Ens van parlar del Programa NADÓ al 
mateix Hospital de Barcelona i ens va sem-
blar una bona idea: quan arribes a casa et 
sorgeixen totes les preguntes! Els primers 
dies són els més durs o complicats, per la 

novetat de l’arribada d’un fill. Tot i que la 
Valentina és la segona, em van envair moltes 
preguntes. La visita a casa d’una infermera 
(va venir tot un matí de dissabte) és com 
tenir una mare a casa que et dona consells, 
tot són facilitats. No tinc cap dubte que serà 
un servei molt utilitzat i ben valorat per 
totes les mares. 

• Consulta per a embarassos de risc, 
neonatologia de primer ordre, urgències 
pediàtriques... Aquests serveis exclusius 
permeten viure la maternitat amb més de 
tranquil·litat. Què ens pot dir en aquest 
sentit?
Crec que els hem utilitzat tots! Tens la 
sensació que tenen cura de tu i vetllen per-
què tot vagi bé, és una cosa menys de què 
preocupar-se i pots viure l’experiència amb 
més calma. Amb en Gerard vam passar per 
la Unitat de Neonatologia i la resposta va 
ser de primer nivell, perquè el dia a dia amb 
el fill a la incubadora és molt complicat... 
És fonamental poder estar al seu costat, i 
l’Hospital de Barcelona t’ho facilita perquè 
et centris en l’important de veritat: el teu 
fill. Quan vols ser mare, penses els embaras-
sos de risc els passen als altres, però sí que 
passa, i a mi em va passar. Per tant, el millor 
és posar-te en les millors mans.

• Com a mare, quina recomanació faria a 
les dones que ho seran en el futur?
Com a mare, vols el millor pels teus fills, o 
sigui que és important començar bé des del 
principi i saber que, si hi ha algun contra-
temps, tindràs la resposta més adequada 
a la teva disposició. Per a nosaltres, els 
embarassos van ser el millor moment de 
les nostres vides, guardem un gran record 
d’aquestes etapes. Després de triar la millor 
opció, s’ha de gaudir dels petits grans 
moments de l’embaràs, que són els que 
t’omplen de felicitat. Truca’ns al 93 495 44 61/62 o entra a www.asc.cat

També et pots descarregar la nostra app.



Cada cop que neix un infant, la gran 
família d’Assistència enceta un capítol i 
incorpora una “raó” més per seguir per-
petuant un model únic 100% centrat en les 
persones. L’entitat ha fet 60 anys, avui som 
més de 190.000 assegurats, el 2016 només a 
l’Hospital de Barcelona van néixer més de 
1.000 nadons... Si fem un càlcul de natali-
tat aproximat, això són moltes “raons”.

Durant els mesos d’embaràs, la dona i la 
família afronten grans canvis i dubtes, és 
per això que una bona elecció dels serveis 
de salut ajuda a aportar més tranquil·litat. 
A Assistència estem constantment pensant 
en noves formes de respondre a les neces-
sitats de les mares, les que ho són i les que 
ho volen ser en el futur.

Per a nosaltres, el més important és la 
professionalitat de l’equip mèdic, que els 

Tenim un 
enfocament 
especial per 
l’atenció de la 
salut dels infants 
i les seves mares

Per fer front a l’increment de consultes 
prèvies a les vacances d’estiu, i amb pos-
sibilitat de concertar cita prèvia, s’estén 
la disponibilitat del personal mèdic 
especialista en orientar sobre les mesures 
necessàries per a la prevenció de proble-
mes de salut durant els viatges, incloent la 
vacunació específica segons el destí.

El 26 de maig va tenir lloc a l’Hospital de 
Barcelona una sessió de formació per a 
ginecòlegs, obstetres, llevadores i infer-
meres de l’àrea maternoinfantil. Els temes 
tractats van ser, d’una banda, els efectes 
de la medicació amb heparina durant la 
gestació i, d’altra banda, la rehabilitació 
del sol pelvià. L’objectiu és contribuir a la 
capacitació dels metges i a la millora con-
tínua del conjunt del sistema sanitari.

L’actualització tecnològica avança per 
agilitzar gestions i la consulta del quadre 
mèdic. Des de fa unes setmanes, els asse-
gurats poden crear una llista de favorits 
i desar-hi els seus metges i, així, un cop 
identificats al web, accedir-hi directament 
sense repetir la cerca. A més, els assegurats 
amb pòlissa de copagament poden con-
sultar-ne el detall a la seva àrea privada.

Amb l’objectiu de conèixer de prop el 
 funcionament del centre i l’estructura de 
la cooperativa i del Grup, més de 20 met-
ges procedents de tres hospitals xinesos 
participen en una sessió informativa i 
visita a les instal·lacions de l’hospital de 
referència d’Assistència Sanitària. Són 
especialistes en Oncologia i, per tant, com-
panys del nou Servei d’Oncologia, ubicat a 
la tercera planta.

La 6a Jornada 
sobre Patologia 
de l’Embaràs 
reuneix prop de 
100 professionals

Nous serveis 
online a la web 
d’Assistència

Oncòlegs xinesos 
visiten l’Hospital 
de Barcelona

La Clínica del 
Viatger amplia 
el seu horari

i es recopilen les dades per als estudis cien-
tífics que es fan a l’Hospital de Barcelona, 
com el de prematurs tardans. La Unitat de 
Neonatologia està preparada per atendre 
cures intensives i intermèdies dels nadons.

08:15
En cas que se’ls hagi prescrit algun tracta-
ment, les infermeres administren i revisen 
la medicació personalitzada per a cada 
pacient, procedent del Servei de Farmàcia.

08:20
Des de la cuina pròpia de l’Hospital de 
Barcelona, arriben els esmorzars especials 
per a les mares, que ja els esperen amb 
molta gana.

assegurats poden escollir lliurement. 
També posem per davant d’altres factors 
el descans i la intimitat després del 
part, en un entorn còmode i segur com 
l’Hospital de Barcelona. I, a criteri del 
ginecòleg, es fan tantes consultes i pro-
ves (ecografies) com calgui per garantir 
que tot anirà bé, amb àmplia disponibi-
litat horària que permeti la conciliació 
amb la feina.

Però això no és tot. La reproducció assis-
tida, la consulta de l’embaràs de risc, la 
possibilitat d’elaborar un pla de part, el 
mètode pell amb pell, l’atenció postpart 
a domicili, les consultes de pediatria del 
SUD... Tot plegat acredita l’enfocament 
especial d’Assistència per fomentar al 
llarg dels anys l’atenció de la salut dels 
infants i les seves mares. Són “raons” 
de pes.
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11:00
Ja fa estona que els ginecòlegs obstetres 
(que les assegurades han escollit lliure-
ment del quadre mèdic d’Assistència) 
passen visita i adeqüen tractaments junta-
ment amb la infermera. Ho seguiran fent 
al llarg del dia. Només quan l’adaptació 
al domicili estigui garantida, el metge els 
donarà l’alta.

12:00
Van arribant les mares que han donat 
a llum en el dia. Algunes han optat per 
fer-ho a la nova sala de part natural. En 
l’àmplia àrea destinada a l’atenció al part, 

el ginecòleg compta amb el suport d’altres 
especialistes i els nadons que necessitin 
qualsevol mesura d’estabilització o reani-
mació són atesos per neonatòlegs. Després 
de les revisions corresponents, mare i 
nadó s’instal·len a la planta maternoinfan-
til. En les primeres hores postpart, l’avalu-
ació especialitzada és acurada i constant.

14:00
A l’hora de dinar, se serveixen plats especi-
als per a les mares i es percep certa calma. 
Quan les hores de son són escasses, és el 
moment idoni per fer una becaina.

16:00
Arriben les visites d’amics i parents que 
s’interessen per l’estat de la mare i volen 
conèixer el nou membre de la família. 
Quan acaben l’escola, els germans dels na-
dons volen compartir una estona amb ells. 
Com que no se’ls acaba l’energia, aprofiten 
per divertir-se a la sala de jocs infantils de 
la mateixa planta.

19:00
Els acompanyants que passaran la nit amb 
les mares són acomodats.

22:00 
Es recullen els nadons per fer la valoració 
i control de pes diaris. Les mares poden 
contactar directament amb el personal del 
niu, que assessora, fa exploracions i ajuda 
a millorar l’autonomia de la mare.

23:00 
Torna la calma a la planta. Amb sort, serà 
una nit plàcida i les mares i els fills podran 
descansar.

l A  D A D A

és la taxa d’embaràs en 
tractaments de fecundació 

in vitro a 

44,7%

Gravida 
(37,3% és la mitjana de la 

Societat Espanyola de Fertilitat)

Puja al 

88% 
amb òvuls de donant.


