
PER QUÈ
DONAR A LLUM

AL CSAPG?
Assistència personalitzada

i de qualitat a prop teu

QUE RES ET VINGUI DE NOU!

Xerrades informatives
del part i la lactància materna

T’expliquem com és l’assistència al part als 
centres i t’informem sobre temes relacionats 
amb l’alletament matern, per tal que tinguis 
tota la informació necessària, prèvia al part.

Visites guiades al centre

T’ajudem a familiaritzar-te amb l’hospital, 
donant a conèixer la nostra manera de treballar, 
les instal·lacions i els nostres professionals.

Prevenció i rehabilitació del sòl pelvià

T’oferim classes de prevenció i rehabilitació 
del sòl pelvià de la mà de professionals 
especialitzats. 

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

Carrer de l’Espirall, 61
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 818 04 40

info@csapg.cat
www.csapg.cat

ID 3742, maig 2022

Hospital Residència Sant Camil

Ronda Sant Camil s/n
08810 Sant Pere de Ribes

Tel. 93 896 12 87

info@csapg.cat
www.csapg.cat



SABEM QUE 
DECIDIR EL LLOC 
ON DONAR LA 
BENVINGUDA AL 
TEU NADÓ NO ÉS 
FÀCIL.

CONEIX-NOS UNA 
MICA MÉS!

“SOBRE EL CSAPG

L’Àrea de la Dona de l’Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès i la de l’Hospital Residència Sant Camil 
s’encarreguen de donar assistència al part de 
manera professional i humana. 

El nostre principal objectiu és oferir a cada 
família una atenció personalitzada i un part 
respectat, en el que cadascú tingui l’oportunitat 
de decidir com vol donar a llum. 

Comptem amb equips multidisciplinaris de 
seguiment de l’embaràs amb altres especialistes, 
segons les teves necessitats o patologies que 
puguis presentar. 

Donem atenció 24 hores, 365 dies a l’any. 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Cada família és única i necessita el seu espai. Per 
garantir que així sigui, des de l’Hospital Comarcal de 
l’Alt Penedès i l’Hospital Sant Camil oferim:

• Pla de part individualitzat.

• Visites amb les llevadores del centre amb qui 
expressar les vostres inquietuds i preferències 
al moment del part. 

• Habitacions individuals per a cada família. 

SUPORT A LA LACTÀNCIA

• Els nostres hospitals estan adherits a la iniciativa 
IHAN, on es promou el vincle amb el vostre fill/a 
des del primer minut de vida. 

• Comptem amb un grup de professionals 
formats i acreditats en lactància materna que 
us poden donar suport i assessorar des del 
primer dia.

ELS NOSTRES NÚMEROS

La nostra pràctica diària es veu reflectida en els 
nostres números. No dubtis en consultar-nos!


