NOTA DE PREMSA

A idcsalud Hospital General de Catalunya neixen uns 3.000 nadons a
l'any, entre el 5-10% són prematurs

Des de idcsalud HGC es pretén generar conscienciació social entorn als drets i necessitats dels
prematurs i les seves famílies
A Espanya neixen més de 34.000 nens prematurs cada any

El proper dilluns 17 novembre 2014 es celebra a tot el món el dia la prematuritat. Aquest any, volem posar
als autèntics petits herois al centre de les nostres activitats per al Dia Mundial de la Prematuritat 2014.
Darrere de cada història clínica, hi ha una història personal, una història de la vida que vol ser explicada i
un petit heroi que està mostrant al món que per la vida val la pena lluitar.
Els nostres missatges per al 2014: “1 de cada 10 recent nascuts són prematurs"; "Mitjons diminuts, Grans
Somnis"; "Dret 6: Tot recent nascut prematur té dret a la prevenció i tto de la ROP".
La Unitat de Patologia Neonatal de l'Hospital General de Catalunya, obrirà de nou les seves portes amb la
finalitat d'informar i apropar la realitat de la prematuritat a tots els visitants que acudeixin a l'Stand que
s'ubicarà al Hall del nostre hospital.
Dilluns 17 de Novembre , de 9 – 18 hores.
Al Hall de l’Hospital General de Catalunya.
Stand relacionat amb el món de la prematuritat on hi haurà:
•Exposició pòsters “Petits herois; un mitjó diminut, un gran somni”. Realitzats per pares de nens
prematurs.
•“Joc del dau”, amb els nens i pares que s´apropin al stand.
•Taller de disfresses de superherois. Els pares que ho vulguin podran fer fotografies dels seus fills.
•Informació i díptics explicatius de les cures que realitzen als prematurs en la nostra Unitat de Patologia
Neonatal.
•Taller de maquillatge infantil.
•Obsequis per als nens.
Sessió multidisciplinar: Prevenció i tractament de la retinopatia del prematur.
A càrrec de: Dra. Esther Guirado i Inf. Gestora Rosa Collado
Horari: 13,30-14,30 hores.
Lloc: Gimnàs de la primera planta.
La Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) d’idcsalud HGC ha organitzat la celebració del Dia internacional del nen prematur amb un conjunt d'activitats amb l'objectiu de generar conscienciació social entorn
als drets i necessitats dels prematurs i les seves famílies. Es pretén crear un espai en el qual tant els professionals de l'hospital com els usuaris comparteixin l'entorn de la Unitat. Els professionals de la UCIN ens
expliquen com es desenvolupen els primers dies de vida dels nostres petits grans pacients
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El nadó nascut per sota de les 35 setmanes de gestació necessita suport addicional per sobreviure fora de
l'úter matern per la qual cosa ha de ser ingressat a la Unitat de Neonatologia. El nen nascut abans de les
35 setmanes de gestació està "immadur", i és freqüent que tingui dificultats per controlar la seva temperatura, respiració i alimentació. Són molt prematurs aquells nens que neixen abans de les 32 setmanes i de molt
baix pes els que arriben a menys de 1500 grams al néixer. Néixer abans de termini fa al nadó més vulnerable a les malalties i més sensible als agents externs. La gravetat dels problemes que presenta el nen
prematur està en relació a la seva edat de gestació.
Les cures a la Unitat de Neonatologia estan destinades, principalment, a proporcionar-los ajuda en les
seves funcions vitals. Per això, se'ls col·loca en una incubadora o bressol tèrmic per mantenir la seva
temperatura, se'ls connecta a un respirador o ventilador per ajudar-los a respirar i se'ls alimenta mitjançant
una sonda que a través del nas arriba a l'estómac, o bé, és inserida en una vena.
A idcsalud Hospital General de Catalunya neixen uns 3.000 nadons a l'any; d'aquests es registren uns 200
ingressos, el 20% dels quals es produeixen a la Unitat de Cures Intensives Neonatals. El promig d'estada
en aquesta Unitat varia entre 7 i 9 dies, mentre que ascendeix a 100 dies per als grans prematurs.
Espanya ha duplicat en una dècada el nombre de nadons que neixen abans de la setmana 37 de gestació.
Entre un 1% i un 2% són grans prematurs, és a dir, nadons nascuts abans de la setmana 29 de gestació.
Es tracta de criatures molt fràgils, però la medicina ha aconseguit salvar les seves vides en situacions límit;
tant que, segons la Societat Espanyola de Neonatologia, ja sobreviu un 90% dels nascuts a la setmana 29.
És tal l'avanç que, cada vegada, es salva un major nombre de prematurs nascuts amb un pes inferior a 500
grams.
La celebració del Dia internacional del nen prematur sorgeix l'any 2009 a iniciativa de la Fundació Europea
per a la Cura dels Recent Nascuts (EFCNI) i de l'organització nord-americana March of Dimes, amb la finalitat de crear consciència social respecte a les necessitats dels nadons prematurs i les seves famílies. El 17
de novembre de 2011, pares de família, organitzacions internacionals, professionals de la salut i de
l'educació de tot el món es van unir per desenvolupar un esdeveniment de gran magnitud: des de fa quatre
anys es celebra a tot Europa el mes de la prematuritat . Un esdeveniment important, ja que a Espanya
neixen més de 34.000 nens prematurs cada any, xifra que va en augment.
L'any passat més de 60 països es van unir a la campanya de conscienciació i divulgació sobre la prematuritat. Moltes organitzacions, artistes, societats, hospitals del sector privat i públic per primera vegada en la
història van donar veu als nens prematurs i a les seves famílies.
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idcsalud implanta un servei telefònic d’atenció al dol familiar en els
seus hospitals de Catalunya

Sobre IDCsalud
El grup IDCsalud, líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris, gestiona 29 centres hospitalaris en
quatre comunitats autònomes i compta amb una plantilla de més de 9.500 professionals per desenvolupar
la seva activitat. La tasca assistencial d’IDCsalud cobreix totes les especialitats mèdiques, destacant en el
diagnòstic i tractament de patologies cardiovasculars i oncològiques. Els centres que gestiona, en els que
s'han invertit més de 550 milions d'euros, disposen d'instal·lacions i equipaments per a diagnòstic i
tractament amb tecnologia d'avantguarda. Víctor Madera, president de IDCsalud, destaca el "compromís"
del grup per oferir als pacients una assistència de qualitat i excel·lència: "Per assolir-ho apostem per la
promoció activa de la innovació, la investigació i la docència i comptem amb els millors professionals ".

Per més informació:
Comunicació idcsalud
Pilar Rosas
93 587 93 93 / 65 681 16 45
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