
Escola
de pares

Seu de 
les sessions
Sala d’actes (planta 4)
Hospital General
C/ Camí Vell de la Colònia, 25
Sant Boi de Llobregat

Inscripció
Aforament limitat
Inscripció gratuïta 

Es prega que us inscriviu 
prèviament, a través de les 
següents vies:

En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, les vostres dades personals 
quedaran incorporades i seran tractades al fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb la finalitat de promoció i d’altres 
relacionades amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat 
citada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les nostres oficines.

Tenir un fill al

936 615 208 / 936 406 350

Des del Punt d’Informació del Parc Sanitari, 
els podran oferir tota la informació sobre 
dates i horaris de les diferents sessions que 
es portaran a terme durant l’any.

Per telèfon 

Presencialment

Punt d’Informació
(entrada principal Hospital General)
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El Parc Sanitari Sant Joan de Déu col·labora amb Anna Vives. La seva tipografia, al igual que els valors en 
els quals es recolza la nostra institució, promociona i fomenta la igualtat social i la importància del treball 
en equip sumant capacitats. Més informació: www.annavives.com



Presentació
El nou Hospital General del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu és un 
centre modern i funcional que 
incorpora i fa ús de les tecno-
logies més innovadores, amb la 
voluntat d’oferir una assistència 
de qualitat adaptada a les ne-
cessitats emergents de la nostra 
població.

L’Àrea Maternal disposa de 4 sa-
les de dilatació i part dotades 
d’un equipament d’alta tecnolo-
gia. Per altra banda, les nostres 
habitacions són d’ús exclusiu en 
règim individual, amb la finalitat 
d’oferir una major intimitat i con-
fort per a la mare i el nadó.

Per tercer cop, el nostre hospi-
tal ha estat nomenat tres vega-
des TOP 20 en l’Àrea de la dona, 
guardó atorgat als centres amb 
millors indicadors de qualitat, 
funcionament i eficiència.

Som una organització de perso-
nes compromeses i socialment 
responsable. La nostra missió és 
promoure la salut i l’autonomia 
de les persones, oferint serveis 
sanitaris i socials especialitzats i 
individualitzats, i generant nous 
coneixements que puguin millo-
rar la qualitat de vida de la pobla-
ció. Aquesta és la missió del Parc 
Sanitari inspirada en els valors de 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu, que implica una millora 
constant de la competència tèc-
nica i de les actituds humanes i 
ètiques dels seus professionals.

Programa
Les sessions comencen a les 16 hores, amb una durada aproximada d’1 hora 
i 30 minuts, amb el següent programa:

Organització

Benvinguda
L’equip de professionals del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu us do-
nem la benvinguda a la nostra 
àrea materno-infantil.

L’Escola de Pares és un nou pro-
jecte dissenyat amb la finalitat 
d’apropar-nos a la ciutadania, de 
potenciar l’accessibilitat i els hà-
bits saludables, i establir vincles 
que van més enllà de la tradicio-
nal relació metge-pacient.

Durant les darreres dècades, en 
quasi tots els països desenvolu-
pats, l’atenció al part ha expe-
rimentat canvis. És evident que 
amb la millora dels nivells de salut 
de la població, la dona demana 
una atenció més personalitzada, 
que tingui en compte la privacitat 
i superi la medicalització creixent 
d’un procediment que, lluny de 
ser patològic, hauria de ser natu-
ral i joiós.

Per aquest motiu, l’escola inicia el 
seu recorregut amb el programa 
“Tenir un fill al Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu”, oferint un espai 
d’informació i interacció amb vos-
altres, els futurs papàs; donant així 
l’oportunitat de conèixer de pri-
mera mà les vostres expectatives, 
amb l’objectiu que aquesta nova 
experiència es desenvolupi de la 
manera més adequada i conforta-
ble possible.

Us esperem a les nostres sessions!

Benvinguda
al nostre centre

Sra. Clara García 
Responsable Infermeria Àrea Materno-Infantil

Equip de llevadores

Visita guiada a les 
àrees d’Urgències, 
Consultes Externes i 
Maternitat

Visita virtual
al Bloc Obstètric

Presentació del 
nostre protocol 
de seguiment de 
l’embaràs

Torn obert
de paraula
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Presentació del 
nostre model 

d’assistència al part 5
Lliurament 

documentació 
Parc Sanitari- Pla 

de Naixement i 
canastreta
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Dr. Josep Ramon Méndez 
Cap del Servi de Ginecologia i Obstetrícia

Departament de Comunicació i 
Serveis de Suport a l’Usuari


