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Recomanacions per a l’ingrés a la sala de parts 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Benvinguda 
 
L’àrea de parts es posa a la seva disposició amb tots els seus recursos humans i materials. El 
nostre objectiu és que el seu part es desenvolupi de la manera més grata, adequada i segura 
possible. 
 
Tant si ingressa de forma programada com urgent, vostè o el seu acompanyant hauran d’entrar 
per Urgències i dirigir-se al mostrador d’Admissions per facilitar les dades personals necessàries 
per tramitar l’ingrés (Targeta Sanitària, full d’ingrés i DNI). 
 
Consideracions generals 
  

• Cal dutxar-se a casa abans d’ingressar. 
• No portar joies ni piercings. 
• No portar les ungles pintades, ni de les mans 

ni dels peus. 
• Portar la documentació del control de 

l’embaràs. 
• Roba i material d’higiene personal per la 

mare. 
• Roba pel nadó (veure el full Panereta per a l'ingrés a l'Hospital)  
• Podrà portar begudes isotòniques (tipus Aquarius...), sucs de fruita o aigua. 
• Podrà estar acompanyada de la persona que vostè vulgui durant tot el procés. 
• L’acompanyant serà l’encarregat d’informar a la família periòdicament (a criteri del 

professional que l’atengui). 
• L’acompanyant disposarà d’una taquilla on podrà deixar les seves pertinences (poden 

tancar-se amb clau i funcionen amb monedes d’euro) 
• Es recomana no portar objectes de valor a l’hospital. 

 
Cesària programada 
  

• L’ingrés es realitzarà el mateix matí de la intervenció, a l’hora indicada. 
• L’última ingesta que podrà realitzar serà el sopar de la nit abans. 
• Podrà estar acompanyada fins el moment d’entrar al quiròfan. 

 
Inducció al part  
 
L’ingrés acostuma a realitzar-se el vespre abans del dia de la inducció. Per tant es recomana 
venir sopada. Si l’ingrés és al matí pot venir esmorzada. 
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