
Seu del 
taller
Sala Polivalent Unitat 5A
Hospital General
Carrer 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.

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

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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Presentació

El nou Hospital General del Parc Sa-
nitari Sant Joan de Déu és un centre 
modern i funcional que incorpora i 
fa ús de les tecnologies més inno-
vadores, amb la voluntat d’oferir una 
assistència de qualitat adaptada a les 
necessitats emergents de la nostra 
població.

L’ Àrea Maternal disposa de 4 sales 
de dilatació i part dotades d’un equi-
pament d’alta tecnologia. Per altra 
banda, les nostres habitacions són 
d’ús exclusiu en règim individual, 
amb la finalitat d’oferir una major 
intimitat i confort per a la mare i el 
nadó.

El nostre hospital ha estat nomenat 
tres vegades TOP 20 en l’Àrea de 
la dona, guardó atorgat als centres 
amb millors indicadors de qualitat, 
funcionament i eficiència.

Som una organització de persones 
compromeses i socialment respon-
sable. La nostra missió és promoure 
la salut i l’autonomia de les perso-
nes, oferint serveis sanitaris i socials 
especialitzats i individualitzats, i ge-
nerant nous coneixements que pu-
guin millorar la qualitat de vida de la 
població. 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 tècnica 
i de les actituds humanes i ètiques 
dels seus professionals

L’equip de professionals del Parc Sani-
tari Sant Joan de Déu us felicitem pel 
naixement del vostre nadó a la nostra 
àrea materno-infantil.

L’Escola de Pares és un projecte disse-
nyat amb la finalitat d’apropar-nos a la 
ciutadania, de potenciar l’accessibilitat 
i els hàbits saludables, i establir vincles 
que van més enllà de la tradicional re-
lació metge-pacient.

Emmarcat en aquest projecte, trobem 
el Taller d’alletament, creat per oferir 
un espai de comunicació i aprenen-
tatge per a poder recolzar a les mares 
lactants.

Tal i com indica l’OMS, la llet materna 
és l’aliment ideal per al nadó, des de 
les primeres hores de vida, per man-
tenir la seva salut i prevenir possibles 
infeccions i/o altres malalties. 

La llet materna proporciona tota 
l’energia i els nutrients que necessiten 
els nens durant els seus primers mesos 
de vida i segueix aportant-los almenys 
la meitat de les seves necessitats nu-
tricionals durant la segona meitat del 
primer any i fins un terç durant el se-
gon.

La lactància materna és a la vegada un 
acte natural i un comportament que 
s’aprèn. El seu inici però, no és fàcil i 
requereix de recolzament per poder 
adquirir coneixements i destresa.

Us esperem al nostre taller!

Sra. Clara Garcia
Responsable Infermeria Àrea Materno-infantil

Departament de Comunicació i Serveis de Suport a l’Usuari

Sra. Teresa Caballé 
Llevadora Perinatologia

Benvinguda Contingut

Organització

El taller té lloc els dimecres, de 16 a 18 hores a la Sala Polivalent situada a la 
Unitat 5A, on podrem parlar dels següents temes:

1.     POSICIONS PER DONAR EL PIT AL NADÓ.

2.     SIGNES D’AGAFAR-SE BÉ AL PIT.

3.     EXAMEN DEL PIT I HIGIENE.

4     EXTRACCIÓ DE LLET.

5.     CURES EMOCIONALS.


