EMBARÀS

Possibilitat de conèixer l’equip durant
el seguiment de l’embaràs

PART

Servei d’atenció telefònica 24 hores
Part natural
Part amb analgèsia obstètrica
Teràpies complementàries aplicades
al part
Impressió de la placenta i
possibilitat d'emportar-vos-la

CONEIX EL

NOSTRE

EQUIP
Sessions informatives online
llevadores@hmartorell.es
centredenaixement@hmartorell.es
937742020 – Extensió 13101

POSTPART

Pell amb pell
Atenció al puerperi
Rooming-in
Suport a la lactància 24 hores
Possibilitat d’alta precoç a les 24hores

De dilluns a divendres de 9h a 13h.

DESPRÉS DE L'ALTA

Servei d’urgències pediàtriques 24hores
Continuïtat de cures al CAP
Correu electrònic per aclarir dubtes
Hospital acreditat per seleccionar
mares donants de llet materna
(Banc de Llet Materna – BST)

Avda. Mancomunitat Comarcals, 1-3
08760 Martorell
www.fhsjdm.cat

DONAR
A LLUM

SALA DE

QUÈ

PARTS

T'OFERIM

La sala de parts és per a aquelles dones que
volen fer servir l’analgèsia epidural durant el
part o per a aquelles que volen un part
natural, però que per algun motiu clínic no
poden accedir al centre de naixements.

El nostre hospital ofereix dos espais per al
naixement: el centre de naixements i la sala
de parts.
Els professionals del nostre centre tenen tots
la mateixa filosofia de treball: respectar el
procés del part i el naixement.
L’equip de llevadores treballa en tots dos
espais. I perquè estiguis tranquil·la, pots
conèixer part de l’equip abans del dia del part
amb les consultes de seguiment de l’embaràs.

CENTRE DE
NAIXEMENTS

El centre de naixements està dissenyat per a
dones sanes, amb embarassos sense
complicacions i que vulguin tenir un part
natural, que comença entre la setmana 37 i
la 42 d’embaràs.
En el nostre centre de naixements oferim l'ús
de la banyera durant el procés del part a
aquelles dones que vulguin donar a llum dins
l’aigua.

En tots dos espais disposem d’eines per
afavorir el procés fisiològic del part, tot
mantenint un entorn d’intimitat, comoditat
i respecte.

