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PRESENTACIÓ
Teniu a les vostres mans una de les guies editades pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental i els proveïdors sanitaris de la
comarca per ajudar els i les professionals dels serveis de salut en
les orientacions que transmeten a les persones usuàries de forma
entenedora i comprensible.
El present material d’Atenció a la Dona es centra en el
procés de ser mare i es divideix en tres apartats: el primer, relatiu
a l’etapa de l’embaràs, on trobareu consells generals, exercicis
de manteniment, postures per evitar complicacions i finalment
recomanacions dietètiques; el segon, que fa referència al part,
amb una proposta de canastreta bàsica i s’explica com fer els
tràmits de maternitat; i el tercer, sobre el postpart, dóna
recomanacions generals i proposa una taula d’exercicis de
recuperació.
Aquest projecte, que va néixer arran de les necessitats detectades
des del Servei de Traducció i Interpretació per a persones
nouvingudes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, suposa
una línia de treball pionera en favor de la facilitació d’eines de
treball per a professionals i del treball en xarxa amb diferents
institucions sanitàries del territori.

عرض
لديك بني يديك دليل نرشه املجلس اإلقليمي ملنطقة الفاييس أوكسيدنتال ومقدمي الرعاية الصحية يف املنطقة ملساعدة
.املهنيني يف الخدمات الصحية يف التوجيهات التي تنتقل إىل املستخدمني بشكل واضح ومفهوم
 األول خاص مبرحلة الحمل وسوف: وينقسم إىل ثالثة أقسام٬ هذا الدليل الخاص برعاية املرأة يركز عىل مرحلة األمومة
 مواقف لتجنب التعقيدات و أخريا توصيات غذائية والثاين يتعلق بالوالدة مع٬  متارين للصيانة البدنية٬ تجد نصائح عامة
 و يعطي توصيات عامة و يقرتح٬  حول ما بعد الوالدة٬  والثالث٬ اقرتاح لسلة للمولود و يرشح االجراءات املتعلقة بالوالدة
.جدوال من التدريبات للتحسن
 الذي بدأ نتيجة لالحتياجات املحددة من طرف خدمة الرتجمة للوافدين الجدد للمجلس اإلقليمي ملنطقة الفاييس٬ هذا املرشوع
 يعترب هذا العمل رائدا لصالح توفري أدوات العمل من أجل التواصل املهني مع مختلف املؤسسات الصحية يف٬ أوكسيدنتال
.املنطقة
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1.1. CONSELLS GENERALS
DURANT L’EMBARÀS 1/2

 ﻧﺼاﺋﺢ عاﻣة1.1.
٢/١ أﺛﻨاء اﻟﺤﻤﻞ

Hidratació
S’aconsella mantenir la pell ben hidratada.
No són recomanables les exposicions prolongades al sol
i cal utilitzar cremes de protecció solar.

Higiene bucal
Raspallar-se les dents després de cada àpat.
Al començament de l’embaràs és aconsellable
anar al dentista.

Higiene diària
Es recomana, si és possible, una dutxa diària,
ja que durant l’embaràs hi ha un augment de la
suor i del ﬂuix vaginal.

Viatges
S’aconsella evitar els viatges llargss durant el primer
trimestre i les últimes setmanes. Si fas un viatge amb
cotxe és recomanable parar cada 2 hores per fer una
passejada. Cal posar-se el cinturó de seguretat
passant-lo per sobre i per sota de la panxa.
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1.1. CONSELLS GENERALS
DURANT L’EMBARÀS 2/2
Tabac, alcohol i altres drogues
És important no fumar ni estar en ambients de fum.
El tabac perjudica la salut de l’embarassada i la del seu fill o filla.
Cal abstenir-se de begudes alcohòliques.
Poden afectar el desenvolupament dels diferents òrgans del fetus.
Les drogues que es consumeixen passen al fetus i poden produir efectes
nocius (risc de part prematur, pes baix i patiment fetal).
Si necessites ajuda parla amb el personal sanitari amb confidencialitat.

Medicaments
S’ha de prendre només la medicació recomanada pels professionals que
atenen l’embaràs, inclosos els tractaments naturals. No t’automediquis.

Malalties
En general cal evitar el contacte amb casos de malalties infeccioses que es
puguin contagiar. Algunes infeccions poden ser greus pel fetus:
Rubèola i varicel·la: Si l’has passat o estàs vacunada no hi ha perill. Si no,
es recomana evitar el contacte i si tens qualsevol dubte consulta el metge.
Toxoplasmosi: les anàlisis que es fan durant l’embaràs et diran si tens
anticossos protectors. Si no en tens hauràs de prendre precaucions:
• No menjar carn crua o poc cuita.
• Evitar el contacte amb els gats i els seus excrements.
• Abans de menjar, rentar a fons amb aigua les verdures, hortalisses i
herbes aromàtiques.
• Rentar-se les mans i els estris de cuina després de manipular carn crua,
verdures o fruites.
La vacuna de la grip i del tètanus estan autoritzades, i fins i tot
recomanades, durant l’embaràs, sota supervisió de professionals sanitaris.
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1.2. EXERCICIS PER
EMBARASSADES
Exercici de basculació de la pelvis (1)
Posa les mans a la cintura i repeteix aquests moviments:
• Mou la pelvis endavant i endarrere
• Mou la pelvis dibuixant un cercle (com si ballessis el hula hoop)
Si cal es pot utilitzar una pilota grossa
Repeteix l’exercici 20 vegades.

Exercici de reforç perineal i flexibilització
d’articulacions de la pelvis (2)
Pressiona les mans contra els genolls,
fent que els genolls aguantin la pressió de les mans.
Al mateix temps, contrau els músculs del sòl de la pelvis,
a la zona genital, i compta fins a 4 fent pressió, després
descansa mentre comptes fins a 8.
Després respira lliurement.

(١) ﻤﺗاريﻦ املﻴﻞ اﻟﺤﻮﴈ

ِ
ِ ضعي
:خﴫك وكرري هذه الحركات
يديك عىل
ِ
حوضك نحو األمام ونحو الخلف
• حرﻲﻛ
ِ
(حوضك يف حركات دائرية )كﺄﻤﻧا تقومني بالرقﺺ بالطوق
• حرﻲﻛ
ِ
ﻤﻳكنك استخدام كرة كبرية
،إذا اقتﴣ األمر
.مرات/ مرة٠٢ كرري هذا التمرين

(٢) ﻤﺗاريﻦ ﻟﺘﻘﻮية اﻟﻌﺠان وزيادة ﻣروﻧة ﻣﻔاﺻﻞ اﻟﺤﻮض

ِ
ِ
،ركبتيك
بيديك عىل
اضﻐطي
ِ
.ركبتيك ضﻐﻂ اليدين
بحيث تدعم
 مع العد إىل أربعة أثناء، يف املنطقة التناسلية، قومي بقبﺾ عﻀالت أرضية الحوض،يف نفس الوقﺖ
. ثم قومي بﺈرخاء العﻀالت مع العد إىل ﻤﺛانية،الﻀﻐﻂ
.تنفﴘ بحرية

.مرات/ مرة٠١ كرري هذا التمرين

Repeteix l’exercici 10 vegades.

Exercici perineal (3)
Prem els músculs del sòl de la pelvis (zona genital) sense contraure
l’abdomen mentre comptes fins a 4,
després descansa mentre comptes fins a 8.
Fes aquest exercici 100 vegades al llarg del dia en diferents
posicions: 10 cops en tandes de 10 contraccions.
Exemple de posicions:
• Asseguda amb les cames en posició “hindú”
• Asseguda en una amb les cames separades
• A peu dret
• Estirada
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(٣) ﻤﺗريﻦ ﻟﺘﻘﻮية اﻟﻌﺠان

(قومي بقبﺾ عﻀالت أرضية الحوض )املنطقة التناسلية
 ثم قومي باالسرتخاء،دون ﻗﺒﺾ اﻟ َﺒﻄْﻦ أثناء العد إىل أربعة
.أثناء العد إىل ﻤﺛانية
:مرات عىل مدار اليوم يف أوضاع مختلفة/ مرة٠٠١ كرري هذا التمرين
. انقباضات٠١  مجموعات تتﺄلف كل منها من٠١
:مثال عىل األوضاع املختلفة
ِ
«ساقيك يف وضع »الهندو
• الجلوس مع جعل
• الجلوس عىل كرﳼ مع فتح الساقني
• الوقوف
• االستلقاء عىل الﻈهر
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1.3. POSTURES DURANT
A L’EMBARÀS
Estirada panxa enlaire (1)
Flexiona les cames o eleva el tronc per estar més còmoda.
No hi estiguis massa estona.
Si cal, pots posar un coixí sota els genolls.

Postura ideal (2)
Estirada sobre el costat esquerra,
Amb la cama de dalt sobre un coixí i
la de baix una mica ﬂexionada.

Moviment per aixecar-se si estàs
estirada en horitzontal (per exemple al llit)
Gira cap a un costat, si pot ser l’esquerra, i cap amunt.
Queda’t asseguda al llit 2 minuts abans d’aixecar-te del tot.

Moviment per ajupir-se: (3)
Sempre ﬂexiona els genolls i amb l’esquena recta.
Mai t’ajupis amb les cames estirades i la columna arquejada cap endavant.
Recorda: Cuida la teva esquena!
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1.4. L’ALIMENTACIÓ

Durant l’embaràs cal seguir una alimentació variada:
• Fes un mínim de 5 àpats lleugers al dia, menjant sense presses i variat.
• No has de menjar per dos.
• Evita cuinar amb excés de greix i sal.
Si utilitzes oli que sigui d’oliva i la sal iodada.
• No abusis del dolç (pastes, pastissos, gelats i llaminadures).
• Es recomana beure 1,5 – 2 litres d’aigua al dia. No prenguis begudes
gasoses, refrescants, estimulants o
ensucrades (cafè, coles, te...).
• Si prens suplement de ferro, acompanya’l
amb vitamina C (taronja, kiwis...) per millorar
l’absorció. No el barregis amb llet.

En cas de vòmits o nàusees:
• No prenguis líquids en dejú ni sucs àcids.
• Tingues a la tauleta de nit galetes, torrades
o cereals per menjar estirada alguna cosa
abans de llevar-te.

Per evitar l’acidesa:
• Menja poc i sovint.
• Evita greixos i picants.
• No t’estiris fins 1 o 2 hores després de menjar.
• Aixeca el capçal del llit 15 – 20 cm.

Per evitar el restrenyiment:
• Pren aigua.
• Menja aliments rics en fibra: llegums, verdures, fruita natural (taronges,
magranes, prunes...) i cereals, farines (pa) i pasta integral.
• Barreja 1 o 2 cullerades de segó de blat o llavors de lli barrejades amb
sucs, amanides, iogurts...
• No prenguis laxants, excepte per indicació mèdica.
• Fes exercicis suaus com caminar, nedar...

Per evitar augmentar massa pes:
• Disminueix els greixos, utilitza làctics desnatats i formatges frescos.
• Modera el consum d’hidrats de carboni (pa, pastes, dolços i pastissos).
• Cuina al vapor, bullit, a la planxa, al forn o en papillota.
• Evita aliments salats i conserves.
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2.1. LA CANASTRETA
Documents i roba necessària
per a l’ingrés a l’hospital
Per al nadó
• Bolquers.
• 3 camisetes de cotó (batista).
• 3 conjunts de cotó (2 peces).
• Mitjons o peücs.
• 2 tovalloles de bressol (bressadores).
• 1 gorro.
• Sabó, pinta, raspall, palangana, esponja...
• Llet hidratant i/o oli d’ametlles dolces.
• Alcohol de 70º.
• 1 pot de tovalloletes humides.

A la sala de parts
• 1 samarreta de cotó de batista.
• 1 conjunt de cotó (2 peces).
• Mitjons o peücs.
• 1 gorro.
• 1 tovallola grossa o bressol.
• 1 bolquer.

Roba de la mare
• 3 camises o pijames oberts per davant per facilitar l’alletament.
• 1 o 2 sostenidors maternals.
• Calcetes (de roba o de paper).
• Necesser per a la higiene personal.
• Batí i sabatilles.
• Tovalloles.

Documents
• Carnet de l’embarassada i proves complementàries
(historial clínic, analítiques ecografies...).
• Targeta sanitària.
• DNI o NIE de la parella.
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2.2. COM I ON FER ELS TRÀMITS
DE MATERNITAT? 1/4
Un cop ha nascut el nadó per poder realitzar els tràmits de maternitat cal seguir els següents passos:
1r. Centre d’Atenció Primària (CAP)
Si la mare treballa cal sol·licitar el permís maternal al seu Centre d’Atenció Primària
(CAP) de referència.
És indispensable que porti l’informe del part. També el nom i l’adreça de l’empresa on
treballa.
El pare pot gaudir de 10 setmanes de llicència si la mare no les utilitza.

2n. Empresa de la mare treballadora
A l’empresa on treballa la mare s’ha de portar la següent documentació:
• Permís maternal.
• Impresos de l’INSS.

3r. Registre Civil
Heu d’inscriure el nadó al registre civil del municipi on hagi nascut o bé on estiguin
empadronats els pares.
Si els pares estan casats, el pare pot anar sol al registre si no també hi ha
d’anar la mare.
Termini: 30 dies des del naixement del nadó.
Documentació que cal aportar:
• Imprès que dóna l’hospital (còpia groga i còpia blanca).
• DNI dels 2 progenitors/es.
• Llibre de família.

Adreça del registre civil municipal:

20
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2.2. COM I ON FER ELS TRÀMITS
DE MATERNITAT? 2/4
4t. Oficina d’empadronament
Cal empadronar el nadó al municipi on viuen els pares.
És important aprofitar per demanar el certiﬁcat
d’empadronament del nadó, necessari per sol·licitar
la seva targeta sanitària individual (TSI).
Documentació que cal aportar:
• Llibre de família.
• DNI dels 2 progenitors/es.
Cal dirigir-se a l’ajuntament:

Adreça del padró municipal:

5è. Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Per cobrar la prestació de maternitat cal dirigir-se a l’INSS.
És indispensable que les mares tinguin contracte laboral.
Documentació que et faciliten i que cal aportar emplenada:
• Sol·licitud de la prestació de maternitat.
• Sol·licitud d’assistència sanitària per a beneficiaris.
• Model 145: IRPF – Retencions sobre rendiments del treballador.
• Opcional: sol·licitud de retenció per IRPF en la prestació de maternitat/ incapacitat
temporal.

Adreça de l’INSS més propera:
MONTCADA I REIXAC

SABADELL

TERRASSA

Pg. Jaume I, 1

C/Tres Creus, 57

Av. Abat Marcet, 366

Telèfons: 93 564 46 57
93 564 47 14

Telèfons: 93 727 35 36
93 727 65 36
93 727 69 41

Telèfons: 93 780 01 50
93 780 31 44

Per aquest i altres tràmits (paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància
natural) podeu consultar la web de l’INSS: www.seg-social.es

22

23

2.2. COM I ON FER ELS TRÀMITS
DE MATERNITAT? 3/4
6è. Centre d’Atenció Primària (CAP)
Per donar d’alta del CatSalut al nadó cal sol·licitar la seva Targeta Sanitària Individual
(TSI) i pediatra al Centre d’Atenció Primària (CAP).
Documentació que cal aportar:
• Fotocòpia del document d’afiliació a l’entitat de cotització.
(cartilla de la Seguretat Social).
• Fotocòpia del llibre de família.
• Certificat d’empadronament vigent a un municipi de Catalunya.
• Sol·licitud d’alta d’assegurat al CatSalut + Document Identificatiu Provisional
(l’emplenen al CAP).
Finalment, heu de demanar que us assignin pediatra i
infermera.

7è. Oficina de Benestar Social i Família
Per sol·licitar la prestació econòmica per famílies amb
infants que s’adreça a les famílies amb fills o filles menors
de 3 anys i a les famílies nombroses o monoparentals amb
infants menors de 6 anys.
Informació i tramitació:
Demanen dades del DNI o NIE i de la TSI dels dos pares, i
el núm. de compte corrent.
• Via web - Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la
Generalitat: www.gencat.cat/ovt
• Telèfon d’Atenció Ciutadana: 012
• Presencialment a l’Oﬁcina de Benestar Social i
Família més propera.

8è. Delegació d’Hisenda
Si la mare treballa pot sol·licitar per telèfon la deducció per maternitat
(100 euros mensuals).
Per més informació i tramitació podeu trucar al 901 20 03 45
L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14:30h.
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3.1. RECOMANACIONS
POSTPART 1/2
Cures de la ferida
Netejar-la diàriament amb aigua freda o tèbia i sabó o
aigua de farigola, eixugar-la suaument i passar l’assecador.
Utilitza compreses de cotó i canvia-les sovint.
És important que descansis.

Les pèrdues de sang
Aniràs perdent menys que una regla durant 4 ó 5 dies,
després seran pèrdues molt escasses fins les
3 ó 4 setmanes en què pots tenir una pèrdua similar
a la regla.

Els pits
No cal rentar els mugrons, serà suficient amb una dutxa
diària.
Caldrà rentar-se les mans abans de donar de mamar.
Durant la “pujada” de la llet els pits poden augmentar de volum,
però això no vol dir que tinguis més o menys llet.
Abans de donar de mamar, si el nadó no s’agafa bé cal aplicar calor i fer un
massatge de dalt a baix fent pressió a l’arèola perquè es buidi una mica el
pit. Després de donar de mamar, si notes els pits durs, calents o et fan mal,
posa’t-hi tovalloles fredes.

L’alimentació
Després del part, sobretot si la mare alleta, cal seguir una alimentació
variada, equilibrada i completa.
• És convenient prendre calci (llet i derivats), aliments rics en fibra (laxants)
i beure molta aigua (2 – 3 litres cada dia).
• És important no prendre alcohol, tabac, begudes amb cafeïna, o
medicaments que no siguin receptats pel metge.
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3.1. RECOMANACIONS
POSTPART 2/2
Cures personals
Durant el postpart és recomanable una dutxa diària i hidratar la pell
perquè recuperi la seva elasticitat.
Cal descansar durant el dia, fent un horari similar al del teu fill.
S’aconsella que no es reiniciïn les relacions coitals fins que el ﬂuix sigui
transparent amb la finalitat d’evitar infeccions puerperals. És normal que l’inici
de les relacions sexuals depengui de cada parella.
Després del part, el coit pot ser dolorós per manca de lubrificació o per
l’existència de cicatrius. Es poden utilitzar lubrificants per disminuir les
molèsties. Cal utilitzar un mètode anticonceptiu.

Motius de consulta
Després del part has de contactar amb la teva llevadora per tal de fer les
visites de control.
Però pot ser necessari consultar d’urgència en els casos següents:
• Dificultats amb la lactància.
• Febre, pèrdues de sang en augment o amb mala olor.
• Episiotomia molt dolorosa o amb pus, mala olor o si s’obre la sutura.
• Hemorroides molt doloroses o inﬂamades.
• Sempre que tinguis algun dubte.

Estat emocional
Encara que estiguis feliç pel naixement del teu fill/a pots experimentar
sentiments de tristesa o fragilitat emocional durant els primers dies. Això està
relacionat amb factors físics, estrès i dubtes davant dels canvis. Si aquesta
situació s’allarga, parla amb la teva llevadora.
Recorda que existeixen grups de postpart i grups de suport a l’alletament que
et poden ajudar molt en aquests moments.
Necessitaràs ajuda de manera especial, qui cuida ha de ser cuidat i, per això,
la presència de la teva parella o d’algú de confiança que et doni suport és
fonamental per superar l’esgotament físic i l’estabilitat emocional.
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3.2. EXERCICIS
POSTPART 1/2
Aquests exercicis els has de començar a practicar a les 24 hores del part, de forma
progressiva i segons com et trobis.
En el cas d’episiotomia o estrip a la zona genital espera’t a que desaparegui el dolor.
En cas de cesària comença els exercicis a partir del 7è dia.

Primer dia - Contraccions de la zona genital (1)
Contrau el perineu (òrgans genitals) comptant fins a 3.
Descansa i repeteix 3 vegades més.
S’aconsella fer aquest exercici
3 vegades al dia.
Asseguda o estirada.

Segon dia - Circulatoris (2)
Dibuixa cercles amb els peus,
10 vegades cap a dins i 10 vegades cap a fora.
Fes 10 vegades moviments de ﬂexió i extensió dels peus.

(٢)  اﻟﺤرﻛات اﻟﺪاﺋرية- اﻟﻴﻮم اﻟﺜاﻲﻧ

ِ
،قدميك يف حركة دائرية
قومي بتدوير
ِ
قدميك
 وقومي بثني. مرات نحو الخارج10 مرات نحو الداخل و10
 يُنصح مبﺎﻤرسة، لتحسني الدورة الدموية. مرات لﻸمام وللخلف10 ومدها
.هذه التﺎﻤرين ثالث مرات يوميًا

Endavant i endarrere.
Per millorar la circulació, s’aconsella fer aquests
moviments 3 vegades al dia.

Tercer dia - Pectoral i dorsal (3)
Asseguda amb les mans agafades per darrera i estirant els braços cap enrere.
Repeteix aquest exercici 10 vegades.
Sempre abans i després de donar el pit.

Quart dia - Pelvis (4)
Mentre treus aire o bufes suaument (espira) contrau la panxa i el perineu.
Després respira endins (inspira) relaxant les parts contretes.
S’aconsella fer aquest exercici 5 vegades i 3 cops al dia.

Has d’anar afegint cada dia els exercicis anteriors.
Si tens una bona recuperació després del part aconseguiràs una postura corporal
correcta i un millor estat de forma.
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