
 MONITORS 

 
•A les 40 setmanes et citarem per fer una prova de benestar fetal 

(monitorització). Tel. 93 807 55 88 

 

•Aquesta prova es realitza aproximadament en 20 o 30 minuts. Cal que 

prèviament hagis esmorzat i que portis una mostra de la primera orina 

del matí. 

 

•Mentre es realitza la prova, els acompanyants no podran accedir al Bloc 

Obstètric i hauran de quedar-se a la Sala d’espera de l’àrea ambulatòria. 

 

•Els dies laborables has d’entrar per l’Àrea ambulatòria i els festius o caps 

de setmana, per l’Àrea d’Urgències. 

 

 

 
 VISITES D’URGÈNCIES I/O TREBALL DE PART 

 
• L’accés és sempre per l’Àrea d’Urgències.  Accediràs al Bloc Obstètric 

sola,  els acompanyants s’hauran d’esperar a la Sala d’espera 

d’Urgències. 

 

•Si et quedes ingressada, anirem a buscar al teu acompanyant. La 

persona que hagis escollit podrà estar amb tu durant tot el treball de part 

(no podrà entrar cap més familiar al Bloc Obstètric). L’acompanyant 

només podrà sortir a l’hora dels àpats. 

 

•Pots utilitzar el mòbil per comunicar-te amb la família. 

 

•A la Sala de parts no cal que portis roba per vestir al nadó ja que fem 

el mètode pell amb pell. Només necessitem la documentació i si vols bata 

i sabatilles. La resta de pertinences ja les pujareu més tard a l’habitació. 

 

•Si ho desitges, i tenim habitacions disponibles, pots demanar una 

habitació individual pagant un suplement. 

 

•Entre les 23h i les 7h del matí l’accés a l’Hospital serà únicament en 

casos justificats i per l’Àrea d’Urgències. 

MONITORES 

 
•A las 40 semanas te citaremos para hacer una prueba de bienestar fetal 

(monitoritzación). Tel. 93 807 55 88 

 

•Esta prueba se realiza aproximadamente en 20 o 30 minutos. Es 

necesario que desayunes y traigas una muestra de la primera orina de 

la mañana. 

 

•Durante la prueba, los acompañantes no podrán acceder al Bloque 

Obstétrico y deberán quedarse en la Sala de espera del área ambulatoria. 

 

•Los días laborables debes entrar por la puerta del Área ambulatoria y los 

fines de semana o festivos, por el Área de Urgencias.. 

 

 
VISITAS DE URGENCIAS Y/O TRABAJO DE PARTO 

 
•El acceso es siempre por el Área de Urgencias. Accederás al Bloque 

Obstétrico sola, los acompañantes deberán esperar en la Sala de espera 

de Urgencias. 

 

•Si te quedas ingresada, iremos a buscar a tu acompañante. La persona 

que hayas escogido podrá estar contigo durante todo el trabajo de parto 

(no podrá entrar ningún otro familiar en el Bloque Obstétrico). El 

acompañante sólo podrá salir a al hora de las comidas. 

 

•Puedes utilizar el móvil para comunicarte con la familia. 

 

•En la Sala de partos no necesitamos la ropita del bebé ya que hacemos 

el método piel con piel. Solo precisamos la documentación y si quieres bata 

y zapatillas. El resto de pertenencias se llevarán más tarde a la habitación. 

 

•Si lo deseas, y disponemos de habitaciones libres, puedes pedir una 

habitación individual pagando un suplemento. 

 

•Entre las 23h y las 7h el acceso al Hospital será únicamente en casos 

justificados y por el Área de Urgencias. 



FULL INFORMATIU 
PER A LES EMBARASSADES 
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