nota de premsa
Primera Jornada de Lactància Materna per a professionals i
famílies
Sant Cugat del Vallès 2 d’octubre de 2017. L’Hospital Universitari General de Catalunya celebra la Primera
Jornada de Lactància Materna amb l'objectiu de donar a conèixer el treball que realitzen els professionals
de l'àrea matern-infantil en relació a la promoció, divulgació i suport a la lactància materna ja que aquesta
es la millor manera de proporcionar al nounat els nutrients que necessita.
L'acte, organitzat per la Direcció d'infermeria i el Comitè de Lactància, està dividit en dues seccions; una
destinada als professionals, que es desenvoluparà al llarg del matí, i l'altra destinada a les famílies, que
tindrà lloc durant la tarda.
En la secció destinada als professionals es tractarà la patologia mamària; l'inici de la lactància; quan la mare
lactant visita al metge; les diﬁcultats en la lactància; la suplementació; la lactància, la sexualitat i la salut
vaginal; i la lactància inclosa.
I durant la secció per a les famílies s'abordarà l'inici de la lactància materna, la instauració de la lactància, la
volta al treball i lactància, la lactància i els recursos digitals, a més de la possibilitat de donar llet materna.
En el mateix acte es realitzarà el lliurament de premis del concurs de fotograﬁes.
L'Hospital, actualment, es troba en procés d'acreditació d'hospital IHAN, la Iniciativa per a la Humanització
de l'Assistència al Naixement i la Lactància, i compta amb l'ajuda del grup de suport a la lactància “Espai de
mares”.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospitalari privat més important a Espanya i el tercer a nivell europeu. Està present en 13
comunitats autònomes i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits en més de 70 centres de tot Espanya.
En el seu propòsit d'oferir una atenció integral i d'excel·lència al pacient, els centres de Quirónsalud compten amb
modernes infraestructures i equipament d'alt nivell tecnològic, així com amb un equip de professionals altament
especialitzat i de prestigi internacional. Així mateix, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes
transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres i els resultats de la investigació.
Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes de recerca a tot Espanya i molts dels seus
centres realitzen en aquest àmbit una labor puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia o oncologia, entre d'altres.
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