DonaSantPau
SI TENS ALGUNA
ALTRA PREFERÈNCIA
SEMPRE HO POTS
COMENTAR AMB EL
NOSTRE EQUIP!

PART PER

CESÀRIA

Volem saber la teva opinió
després de la cesària.

www.santpau.cat

Servei de Ginecologia
i Obstetrícia de
l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

LA CESÀRIA ÉS
UNA INTERVENCIÓ
QUIRÚRGICA PER AJUDAR
A NÉIXER EL NADÓ
QUAN EL PART VAGINAL
NO ÉS POSSIBLE

A l’Hospital de Sant Pau els professionals
vetllem pel benestar físic i emocional de les
dones que conﬁen en nosaltres per assistir el
naixement del seu ﬁll, sigui quin sigui el tipus
de part. Per això, treballem per millorar
l’experiència de part i la satisfacció de les
dones i dels seus acompanyants en el part
per cesària.

PELL AMB PELL
BENEFICIS:
• Regula la temperatura corporal del nadó.
• Regula els ritmes cardíac i respiratori.
• Afavoreix la lactància materna.
• Afavoreix el vincle afectiu-emocional.

CESÀRIA PROFAMILY
Les cesàries respectades són aquelles que
intenten que el moment del naixement sigui
similar al d’un part natural. Els pares tenen un
paper protagonista com a participants actius
del naixement de la seva criatura. A l’Hospital
de Sant Pau fomentem l’acompanyament i el
contacte precoç, pell amb pell, per afavorir el
vincle afectiu de les famílies, així com
l’assoliment d’una lactància materna exitosa.
QUAN? Sempre que no hi hagi risc per la mare
o el nadó.

CLAMPATGE TARDÀ
Si l'estat matern i del nadó ho permet es
realitzarà el clampatge tardà del cordó al minut
de vida, tal com recomana l'OMS, per tal que la
major part de la sang que hi circula retorni al
nadó.
Al mateix temps es faran les cures bàsiques que
necessita el vostre nadó mentre manteniu el pell
amb pell ininterromput.
D'aquesta manera no hi ha separació mare-nadó
en cap moment.

EN QUÈ CONSISTEIX?
• Acompanyament continu per part de la
parella o persona escollida.
• Podreu veure el naixement del vostre nadó si
ho desitgeu.
• El naixement és lent imitant al part vaginal.
• Pell amb pell immediat.
• Clampatge tardà del cordó umbilical.
• No es fa separació de la família.

MANEIG DEL DOLOR
El nostre centre disposa d’un protocol
d’analgèsia postcesària per tal de
minimitzar el dolor les primeres 24 h
després de la cirurgia, i així procurar el
benestar de la mare.

