
 

Sabies que... l’Hospital 
de Mataró disposa 
d’habitacions individuals 
per a mares i nadons?

Marta Cobano (34 anys):  
“El tracte de la planta de 
maternitat és excepcional” 
 
“El meu segon embaràs va ser 
complicat. Al principi anava per mútua 
a Barcelona, però a la setmana vint 
vaig ingressar d’urgències a l’Hospital 
de Mataró. 
 
En constatar la confiança i el caliu que ens donaven, vaig apostar per 
tenir el naixement aquí. A la setmana trenta vaig ingressar de nou per 
bossa trencada i a la trenta-tres naixia la nostra filla per cesària. Tot el 
procés del part ha estat molt respectat i ens han mimat en tot moment”.

L’Hospital de Mataró compta amb un protocol, pioner 
a Catalunya, que prioritza el contacte precoç pell amb 
pell entre la mare i el nadó en naixements per cesària. 
Iniciativa de les llevadores, està premiat pel Ministeri de 
Sanitat amb la qualificació de Bona Pràctica.

Aquesta és la millor opció quan la 
mare i el nadó es troben bé perquè 
comporta els beneficis següents:

• Es descansa millor

• Reforça el vincle mare-fill

• Millora la implicació dels pares en 
les cures post-natals

• Una llevadora fa el seguiment 
personalitzat a casa

Millora la teva salut... tornant 
a casa el dia següent del part.

Parts segurs
i amb qualitat

A Catalunya, l’1% dels parts
presenta complicacions.

A l’Hospital de Mataró
aquesta dada es redueix

a la meitat.
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Alletament
espontani

L’Hospital de Mataró va ser pioner en 
implantar aquesta pràctica quan el part 
requereix cesària i s’ha de fer dintre del 

quiròfan. Fins a llavors, donar el nadó 
a la mare tot just en acabar de néixer 

només es feia en parts vaginals.

Beneficis del contacte immediat
pell amb pell

Potenciar el contacte 
mare-nadó

Estabilització 
cardíaca-respiratòria

Menys plor

Regulació
tèrmica

A l’Hospital de Mataró els darrers 
cinc anys

Creix un 10% la demanda 
de parts naturals

Total parts Hospital de Mataró: 1207

Parts vaginals 
(76,6%)

Parts cesària
(22,4%)

1.786 professionals | 12 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat
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