3 de maig de 2018
NOU PLA DE PART DE L’HOSPITAL DE BARCELONA
Seguint les noves formes d'entendre la maternitat i una major proximitat de la ciència mèdica cap a les
persones, l'equip de professionals de la salut que integra l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital de Barcelona
impulsa una atenció al part centrada en la mare i la seva parella, amb l'objectiu de respectar els seus
desitjos i expectatives en relació al naixement del nadó i vetllar per la seva seguretat. Per fer-ho, ha
dissenyat el Pla de Part, una eina bidireccional que permet una presa de decisions informada.
El Pla de Part es basa en una informació objectiva i veraç que la llevadora i el ginecòleg ofereixen a la
futura mare perquè, després d'un període de reflexió, estableixi les seves preferències. Així, durant el
part, l'equip mèdic durà a terme una actuació seguint les guies d'evidència científica i protocols aprovats,
alhora que observa les preferències expressades en el document. En cas que es produeixin
circumstàncies imprevisibles, el personal sanitari ha d'informar de l'actuació més aconsellable i sol·licitarà
el seu consentiment i acceptació. A més, durant el part es poden modificar les preferències establertes
amb anterioritat.
L'Àrea Maternoinfantil disposa de sala de part natural, quatre sales de dilatació, dues sales de part i dos
quiròfans preparats per atendre qualsevol eventualitat. Des del punt de vista professional dels equips
humans, l'Hospital de Barcelona disposa de ginecòleg, llevadora i pediatre de guàrdia les 24 hores, la
qual cosa permet atendre les possibles complicacions, de la mare o del nadó, sense que sigui necessari
el trasllat a un altre centre, i fins i tot l'ingrés a Neonatologia amb habitació d'acompanyant si cal.
Des de la seva obertura el 1989, l'Hospital de Barcelona ha dedicat aquests més de 25 anys a consolidar
una potent Àrea Maternoinfantil dedicada a les cures de la dona embarassada i els seus nadons. El 2016
va destinar una ambiciosa partida del seu pla d'inversions a la remodelació integral de la planta
d'obstetrícia, que va renovar espais i va millorar la dotació d'equips. Totes les seves habitacions i zones
comunes van ser objecte d'una transformació a fons per actualitzar l'arquitectura d'interiors i adaptar-la
al concepte de cures centrades en la família, la qual cosa ha forjat un nou enfocament en el maneig del
nadó també en el període d'hospitalització.
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Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un
particular model d’autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió.
Actualment, l’entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000
metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.
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