
Cesària programada 
amb acompanyant 

T’expliquem quins beneficis té per a la mare i quins 
criteris s’han de complir per poder-hi assistir  

• La gestant i l’acompanyant han de signar el 
consentiment d’acceptació d’acompanyament en 
el part per cesària. 

 
• Realització d’un curs de formació ofert a les 

sessions de preparació al part. 
 

• Haver rebut la  informació sobre el circuit durant 
el curs de l’embaràs i el dia del part per part dels 
professionals del servei de ginecologia i 
obstetrícia.  

Només es permet l’entrada d’un 
acompanyant i sempre ha de 

ser la mateixa persona 

Actuacions per la COVID-19 
 
• A la gestant i a l’acompanyant se’ls hi realitza 

l’enquesta epidemiològica de la COVID-19 (14 dies 
previs a la inducció). 
 

• El dia de l’ingrés es torna a realitzar l’enquesta a 
l’acompanyant. En cas de sospita de COVID-19 no 
podrà entrar a la sala de parts ni al quiròfan.  

 
• A totes les gestants se’ls hi realitza la PCR 48 h 

abans de la cesària o la PCR ràpida en cas que 
ingressi en treball de part. 

 



Des de l’Hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella volem millorar la satisfacció 
de les gestants que han de donar a 
llum per cesària programada no urgent 
o sense risc de complicacions, oferint la 
possibilitat que la dona estigui 
acompanyada per la persona que ella 
decideixi. 
 
Encara que la cesària sigui un acte 
quirúrgic no ha de suposar un 
impediment per poder comptar durant la 
intervenció amb un acompanyament, de 
fet, s’ha vist que aporta un conjunt de 
beneficis per a  la mare.  

• Augmenta la satisfacció i disminueix l’angoixa. 
 

• Disminueix la necessitat d’administrar fàrmacs 
per calmar el dolor. 

 
• Afavoreix la implicació de l’acompanyant en el 

naixement. 
 

• Afavoreix el vincle afectiu dels pares amb l’infant.  
 
• Es pot iniciar el contacte pell amb pell (contacte 

immediat després de néixer) en el cas que la 
mare no el pugui portar a terme.  
 

PRINCIPALS BENEFICIS 
Volem millorar la satisfacció de 
les gestants que han de donar a 

llum per cesària programada  

QUAN PODRÀ ENTRAR 
L’ACOMPANYANT? 

• En les cesàries no urgents. 
 

• Hi ha d’haver una estabilitat clínica de la dona i 
també del fetus.  
 

 


