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Últimes dues dècades: canvi de paradigma en el model de cures dels 

nadons prematurs i malalts. 

Model de cures centrades en el desenvolupament i la família 



La restricció de la presència dels pares a les Unitats Neonatals va en detriment de:

- El vincle físic, emocional i afectiu entre el nadó i la seva família

- L’adquisició de les competències parentals 

- Les aportacions positives i organitzadores que els pares proporcionen als seus 

fills (pell amb pell, contenció, veu, olor, tacte...)

- L’alletament matern

- La comunicació entre pares i professionals 

- La participació de la família en la presa de decisions

- El rol protector que tenen els progenitors envers els esdeveniments adversos

- La durada de l’ingrés hospitalari



Comportament de la infecció per SARS-CoV-2 en nadons:

- Infecció benigna en nadons

- S’infecten pocs nadons i presenten en general manifestacions clíniques lleus

- La evolució es favorable

- En els casos d’infecció nosocomial, el personal sanitari va ser el vehicle d’infecció 

en el 42,9% dels casos

- Quan es respecten les mesures de protecció i higiene, la taxa de transmissió 

horitzontal de mares positives a fills és molt baixa (1-2%) 
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A mesura que hem tingut coneixement científic de com 
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RECOMANACIONS DEL G.E.N.

Es imprescindible re-dissenyar les polítiques d’acompanyament dels pares als

nadons en època de pandèmia. Cal minimitzar les restriccions i buscar recursos

alternatius per mantenir protegits els nens i els professionals



- Les mesures de contingència per la prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 en nadons durant i

després del part han de ser elaborades i revisades d'acord amb l’evidència científica disponible

- Prioritzar l’acompanyament de la mare i el contacte pell amb pell en el postpart immediat, tant

en parts vaginals com en cesàries

- Promoure l’allotjament conjunt a les plantes de maternitat si la mare es asimptomàtica o no

presenta símptomes greus

- Promoure l’alletament matern, i iniciar-lo durant la primera hora de vida sempre que l’estat de la

mare i el nadó ho permeti, amb les mesures d’higiene recomanades

- Les exploracions i controls rutinaris es faran dins l’habitació d’allotjament conjunt

Recomanacions del GEN



- Els pares de nadons ingressats a la Unitat Neonatal, com a cuidadors principals, i les associacions

que els representen, haurien de poder prendre part en les decisions sobre mesures de

contingència

- Posar a l’abast de tot el personal i acompanyants els equips de protecció individual i les mesures 

d’higiene adequades

- Prioritzar l’entrada d’ambdós pares a la Unitat Neonatal

- Promoure l’allotjament conjunt, sempre que l’estructura hospitalària ho permeti

- Realitzar test diagnòstics (PCR) periòdics als pares de nadons de llarga estada

- Realitzar test diagnòstics (PCR) periòdics al personal sanitari amb cura de nadons

- En cas de mare / pare amb PCR positiva però asimptomàtics i/o amb història d’infecció passada, 

realitzar sempre serologies per SARS-CoV-2. La positivitat de la IgG exclou el risc de contagi i evita 

separacions innecessàries en cas que el nadó hagi d’ingressar a la Unitat Neonatal

Recomanacions del GEN



- En casos en que la sobre ocupació de la Unitat Neonatal impliqui la prudent limitació del nombre de

pares a l’espai físic comú, s’haurien d’establir criteris flexibles per tal de minimitzar la durada de la

limitació

- En casos en que, per gravetat o per contagiositat, els pares no pugin estar junt al seu fill:

* animar-los a buscar un familiar /persona de confiança que no hagi tingut contacte amb ells, 

amb PCR negativa que pugui acompanyar al nadó

* establir circuits per afavorir el vincle, de mutu acord i preservant la confidencialitat: imatges,

vídeos, comunicació amb l’equip assistencial, al menys un cop per torn

* involucrar als pares en decisions sobre cures bàsiques: per exemple, escollir la roba de vestir

- Oferir recursos de suport psicològic als pares, sobretot a aquells que siguin positius o malalts que

no puguin acompanyar al bebè: psicòleg, associacions de pares,...
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- En casos excepcionals de situació crítica del nadó, valorar permetre l’entrada puntual dels pares 

positius amb l’equip de protecció. Això seria especialment rellevant en situacions de final de vida 

del nadó. Si la infraestructura de la Unitat ho permet, proporcionar a la família un espai d’aïllament 

i intimitat i contemplar l’entrada d’altres familiars per acomiadar el nadó

- Intensificar les mesures higièniques preventives als espais d’ús comú (sala de pares, lactari)

- Considerar com a població prioritària per rebre la vacuna enfront al SARS-CoV-2 els pares de 

prematurs nascuts abans de les 32 setmanes i/o amb un pes < 1500 g. L’alletament matern no 

contraindica la vacunació

- Aquestes recomanacions estarien subjectes a canvis en funció de l’aparició de noves evidències o 

de situacions epidemiològiques particulars (com pot ser, per exemple, l’aparició ‘un brot de COVID-

19 entre el personal sanitari d’una UCIN)
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LES MEVES REFLEXIONS



- El nadó només te sentit en l’entorn familiar

- Els nens tenen el dret fonamental d’estar acompanyats pels seus pares

- Com a professionals responsables de les cures neonatals, hem de vetllar per mantenir l’actual

paradigma assistencial de les CCDF

- L'Excel·lència en la cura dels nadons depèn en gran mesura de l’actitud dels professionals i les

relacions que mantenim amb les famílies

- Destacar la importància de buscar el temps i els espais per analitzar les pràctiques establertes

en període de crisi

- Reflexionar sobre el gran repte que suposa acompanyar i atendre als nadons i les seves

famílies
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