
 
 

INFORMACIÓ A L’USUARI 

PROGRAMA DE VISITA RESPONSABLE 
ÀREA MATERNO-INFANTIL 

 

Com a resultat del debat entre els professionals de diversos centres d’hospitalització i la 
demanda dels mateixos usuaris, ha esdevingut necessari reflexionar sobre el control de les 
visites externes als pacients hospitalitzats per tal de preservar el descans dels mateixos, 
afavorir el silenci dins de l’àrea d’hospitalització i l’execució del  treball del professional sanitari. 

OBJECTIU: 

Facilitar la moderació del nombre d’acompanyants durant el part i de les visites a l’habitació de 
la mare durant l’hospitalització a fi d’afavorir el descans, la recuperació materna i l’establiment 
del vincle materno-filial. 

DESCRIPCIÓ DEL CIRCUIT: 

Acompanyants durant el part: 

- La llevadora de guàrdia des d’urgències consensuarà amb els futurs pares els 
acompanyants, essent un màxim de 4, que aniran a l’habitació d’hospitalització amb 
ells. Els informarà també del circuit de visita responsable durant l’hospitalització a fi que 
ells el puguin explicar a familiars i visites, si així ho creuen oportú. 

- Els familiars que acompanyin a la gestant i a la seva parella prenen el compromís de 
respectar el silenci, el treball de part de la gestant, les normes de la unitat 
d’hospitalització així com tota altra recomanació del personal d’infermeria. 

- Quan un part tingui lloc de nit, els familiars que acompanyin a la gestant esperaran i 
romandran a l’habitació per tal d’evitar la circulació pel passadís de la unitat podent 
comprometre el descans dels pacients i el treball dels professionals sanitaris. 

Visites durant l’hospitalització: 

- L’horari de visites és de 12h a 20 hores. 

- A la recepció de l’hospital s’han dipositat 4 targetes per cada habitació de l’àrea 
materno-infantil, diferenciades per colors i segons el número de l’habitació.  

- Els visitants i familiars que vinguin a veure a la mare hauran de passar per la recepció i 
demanar al personal administratiu una targeta de visita facilitant el número de 
l’habitació.  

- Un cop hagin finalitzat la visita, caldrà retornar la targeta a la recepció.  

- Només es permeten 4 visitants per habitació, a més a més de la mare i el seu 
acompanyant.  

- En el cas que un visitant no trobi targetes disponibles, haurà d’esperar fora de 
l’habitació fins que algú surti i li’n faciliti una. 

 

Des d’Hospital Cerdanya li donem les gràcies i li agraïm la seva col·laboració 
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