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1. INTRODUCCIÓ 
Relacionat amb el batxillerat que estic fent i amb allò que vull estudiar, volia fer               

aquesta investigació sobre algun camp de la medicina però no sabia per quin             

decantar-me. En un primer moment, vaig plantejar-me fer el treball sobre l’Alzheimer            

però no sabia ben bé com enfocar-lo així que vaig continuar pensant i informant-me              

sobre altres àmbits. 

Sempre m’ha cridat l’atenció com es pot aconseguir que un nadó prematur, el qual              

no està del tot desenvolupat, pogués acabar de créixer fora del cos de la seva mare                

amb les mateixes condicions que un altre nadó qualsevol.  

Per aquest motiu vaig decidir fer la recerca sobre els nadons prematurs. 

D’altra banda, em va sorprendre que la majoria de la gent que conec que han sigut                

nadons prematurs, tenen algun problema respiratori. Per això, em vaig decantar en            

investigar la prematuritat però més enfocada en els problemes respiratoris. 

El meu principal objectiu era investigar si hi havia alguna manera de reduir els              

problemes respiratoris en els nadons prematurs. També em resultava molt          

interessant saber com funciona una incubadora i saber quins són els diferents            

mètodes que es segueixen per tal d’aconseguir un ambient que s’assembli al que             

tenien dins de l’úter de la seva mare. Per això, volia basar la part pràctica en saber                 

com tracten els nadons als hospitals i com es porten a terme els diferents mètodes               

per poder afavorir el seu desenvolupament. 

D’altra banda també volia saber com es sentien els pares de nadons prematurs             

davant d’aquesta situació i com havien evolucionat aquests nens durant la seva            

infància, la seva adolescència o la seva edat adulta. Per això, també volia fer              

entrevistes a persones que han estat prematures o a mares de nens que han sigut               

prematurs.  

 

Tenint en compte tot això, vaig estructurar aquest treball en una part teòrica i una               

altra part pràctica.  

En primer lloc, la part teòrica està enfocada en saber quines característiques i             

malalties generals tenen els nadons prematurs i en els diferents tractaments que es             
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porten a terme. Després, està enfocada en les malalties i els tractaments que es              

realitzen exclusivament pels problemes pulmonars.  

En segon lloc, la part pràctica està basada en entrevistes tant a professionals de la               

Neonatologia com a gent que ha experimentat la prematuritat. Aquestes preguntes           

es basen en saber les diverses problemàtiques que hi ha, en com ho viuen els pares                

dels nadons i sobretot, en saber com es tracten els problemes dels pulmons per part               

dels professionals. 

 

HIPÒTESI I OBJECTIUS 

Tenint en compte tot això, els meus objectius principals són: 

- Esbrinar si realment els problemes pulmonars són bastant usuals en els           

nadons prematurs i veure com evolucionen. 

- Saber com viuen els pares aquesta situació i què es podria fer per millorar la               

seva experiència. 

- Investigar possibles solucions per reduir els problemes pulmonars. 

 

La meva hipòtesis és investigar si es poden reduir els problemes pulmonars en els              

nadons prematurs. Relacionat amb això, també poder esbrinar cap a quin punt està             

evolucionant la Neonatología respecte a aquesta problemàtica i veure els diferents           

mètodes que existeixen per poder reduir-la. 
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MARC TEÒRIC 

2. CONCEPTE DE PREMATURITAT 
Un nadó prematur és aquell que ha nascut abans de que s’hagin complert les 37               

setmanes de gestació. Hi ha diverses divisions segons l’edat gestacional: 

- Nadó prematur extrem: quan han nascut amb menys de 28 setmanes 

- Nadó molt prematur: quan han nascut entre les 28 i les 32 setmanes. 

- Nadó prematur moderat: quan han nascut entre les 32 i les 37 setmanes. 

Diversos estudis han demostrat que un 80% del nadons prematurs han nascut entre             

la setmana 32 i 36 i, per tant, són molt prematurs o prematurs moderats. En canvi, el                 

20% de nadons restants han nascut abans de la setmana 32 de gestació i, per tant,                

són prematurs extrems i presenten més complicacions en el seu desenvolupament.           

Això és degut a que el risc de patir algun problema augmenta a mesura que es                

redueixen les setmanes de gestació. 

 

Aquesta anticipació del naixement suposa un problema degut a que no tenen els             

òrgans i els diferents sistemes completament desenvolupats i, per tant, estan poc            

preparats per viure fora de l’úter. En cas de que això impedeixi el creixement normal               

del nadó o, faci que no puguin sobreviure fora de l’úter de manera autònoma, se’ls               

ingresa en una unitat de cures intensives neonatals (UCIN).  

 

2.1. Causes de la prematuritat 

No s’han trobat unes causes concretes per a que aquest tipus de part es produeixi               

però hi ha alguns factors relacionats amb l’entorn de la mare o amb les diverses               

complicacions que sorgeixen durant l’embaràs que poden influir: 

- L’edat de la mare. Si aquesta és una dona adolescent, menor de 20 anys, o               

més gran de 40 anys, augmenten les possibilitats. Quan la mare és            

adolescent augmenten perquè és una època amb molts canvis fisiològics,          

psicològics i socials que poden derivar en un embaràs de risc. Pel que fa a               

les mares amb més de 40 anys, el risc augmenta perquè el fetus té més               

possibilitats de patir alteracions cromosòmiques o altres complicacions que         

poden donar lloc a un embaràs provocat i, per tant, anticipat.  
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- Les dones d’origen afroamericà tenen més riscos de patir un part prematur.            

Segons diversos estudis fets tan nacionalment com internacionalment,        

demostren que aquestes dones tenen més parts prematurs però encara que           

sí que hi ha algunes diferències genètiques com, per exemple, les diferències            

de concentracions dels marcadors biològics en el plasma matern i en el líquid             

amniòtic, no s’ha pogut concluir que aquestes afectin a un naixement           

prematur. Per això, aquest risc es pot relacionar més amb les diferències            

socials i econòmiques entre les dones d’origen afroamericà i les dones           

d’altres ètnies. 

- El pes de la mare. Si la mare és molt prima, pot haver-hi una disminució del                

flux uterí, en canvi, si la mare té obesitat, això pot provocar que en un               

moment determinat el teixit adipós produeixi unes determinades proteïnes         

que poden desencadenar en un part espontani. 

- El consum per part de la mare de tabac, cocaïna, amfetamines o altres             

substàncies tòxiques. Totes les substàncies químiques poden tenir un         

efecte nociu per a la salut del nadó però s’ha demostrat que la nicotina i el                

monòxid de carboni produeixen danys a la placenta i poden provocar           

restriccions al creixement del fetus. 

- Factors socials com per exemple un nivell socioeconòmic baix fan que la            

mare i el nadó no estiguin tan controlats i, per tant, que puguin haver-hi més               

complicacions durant el part. 

- Les gestacions múltiples (bessons, trigèmins, etc.). Com que es         

desenvolupa més d’un nadó alhora, augmenten els problemes que poden          

desencadenar en un part abans d’hora com per exemple la ruptura prematura            

de membranes o la hipertensió gestacional. Això fa que les estadístiques de            1

prematuritat en gestacions múltiples siguin molt altes. 

- Les fecundacions in vitro també provoquen més possibilitats de que el nadó            

neixi de manera prematura. Segons un estudi que va realitzar la revista            

“Pediatrics”, hi ha havia un 79% més de possibilitats que en un part             

1 Ruptura prematura de membranes: Ruptura de les membranes que contenen el líquid 
amniòtic, és a dir, el líquid que envolta al fetus dins de l'úter. Normalment, quan aquestes es 
trenquen les dones es posen de part en les properes 24 hores. 
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convencional, això pot ser causat degut a que aquelles mares que tenen            

problemes d'infertilitat també provoquen als nadons anomalies congènites ,        2

problemes infecciosos o problemes respiratoris. 

- Factors uterins com per exemple una Conització o una Traquelectomia o           3 4

també altre tipus de malformació uterina. 

- Un excés d’activitat física i l'estrès provocat per determinats tipus de treball            

poden provocar una antelació al part.  

- També poden haver-hi complicacions durant la gestació entre les quals es           

troben alguns exemples com: alteracions del volum del líquid amniòtic,          

infeccions o malalties com poden ser la Pielonefritis , la pneumònia,          5

l’apendicitis, tenir la pressió arterial alta, qualsevol malaltia renal, l’Eclampsia          6

o la diabetes. 

 

D’altra banda, hi han alguns factors que disminueixin el risc de patir un part              

prematur: 

- Tenir un dieta rica en àcids grasos i en omega 3, presents a l’oli d’oliva, a les                 

nous i al peix blau. 

- Tenir uns bons nivells de ferro a la sang. 

- Consumir lactis amb probiòtics ja que fan una acció positiva sobre la flora             

vaginal i prevenen la vaginosis bacteriana . 7

- Tenir uns bons hàbits incloent el fet de no consumir tabac o substàncies             

perjudicials. 

- I per últim, anar al ginecòleg a fer els controls necessaris. 

2 Anomalies congènites: Són aquelles que es desenvolupen abans del naixement, ja sigui             
per un trastorn durant l'embaràs o com a conseqüència d'un defecte hereditari. 
3 Conització: Extirpació d’una porció de teixit del coll de l’úter que es realitza per tractar les                 
lesions d’aquest. 
4 Traquelectomia: Cirurgia en la qual s’extirpa el coll de l’úter. En alguns casos, també inclou                
la part superior de la vagina o els ganglis de la pelvis. 
5 Pielonefritis: Infecció a la uretra que es produeix a causa dels bacteris que hi ha a l’orina i                   
que sovint afecta també als ronyons. 
6 Eclampsia: Malaltia que provoca convulsions o que provoca un estat de coma en les dones                
embarassades. 
7 Vaginosis bacteriana: Malaltia de transmissió sexual que provoca una infecció a la vagina              
per l'excés d’alguns bacteris que fan que s’alteri l’equilibri que hi havia en els bacteris               
originaris de la vagina. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DELS NADONS QUAN NEIXEN 
Aquests nadons neixen amb poc pes (menys de 2,5 kg) i a causa de la poca edad                 

gestacional i de la immaduresa que tenen en els diversos òrgans, aquests nadons             

solen presentar alguns símptomes comuns     

com una falta de desenvolupament al cervell,       

als pulmons i inclús al sistema immunitari.       

També poden tenir dificultats per regular la       

temperatura corporal i el nivell de sucre a la         

sang.  

 

3.1. Característiques físiques 

Aquests nens solen tenir unes característiques físiques que els diferencien de la            

resta com que: 

- Tenen el cos petit, més petit que la resta i amb un cap gran en relació amb                 

aquest cos. 

- Són més prims degut a la falta de reserves de greix. 

- Tenen la pell més rosada i més prima fet que provoca que les seves venes               

siguin visibles sota la pell. 

- Tenen pèl molt fi per tot el cos, anomenat lanugen. 

 

4. COMPLICACIONS A CAUSA DE LA PREMATURITAT 
4.1. Complicacions durant les primeres setmanes 

Després de que el nadó hagi nascut de manera prematura, té riscos de patir              

diverses complicacions a diferents òrgans del cos durant les primeres setmanes de            

vida: 

- En el cervell pot haver-hi risc de patir una hemorràgia cerebral, en cas de              

que aquesta sigui petita, el nen es desenvolupa de manera normal. Però si és              

un nen molt prematur, pot patir una hemorràgia més greu que pot ocasionar             

retard en el desenvolupament, paràlisi cerebral, convulsions o inclús el coma.  

A banda, la zona de l’encèfal no acaba d’estar completament formada i per             

això pot haver-hi complicacions a la respiració del nadó com que respiri de             
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forma inconstant o que faci pausas excessivament llargues. Aquesta         

immaduresa també provoca una descoordinació entre la respiració i         

l’alimentació ja que no poden empassar de la manera en la què haurien de              

fer-ho. 

Per a que el desenvolupament del cervell del nadó sigui bo és molt important              

que en tot moment tingui una bona postura i procurar que estigui en contacte              

físic amb els seus pares el màxim de temps possible perquè això fa que              

aquest s’estimuli. 

- En el tub digestiu poden sorgir diversos problemes; primer, els músculs de            

l’esòfag estan molt dèbils i això fa que la llet que ingereixen pugui pujar des               

de l'estómac, produint vòmits. També, la seva flora intestinal és immadura i            

no protegeix bé dels bacteris que puguin entrar. D’altra banda, tots els òrgans             

que participen a la digestió són més petits i per això hi ha vegades que no                

poden assolir la quantitat d’aliment que se’ls proporciona. Tot això, pot arribar            

a provocar una lesió greu a la superfície interna de l’intestí. 

El millor mètode per a que el tub digestiu es desenvolupi correctament és             

alimentar al nadó amb llet materna. 

- En el sistema immunitari hi ha un dèficit d’anticossos, per això és més comú              

l’aparició d’infeccions en els nadons prematurs, sobretot, d’infeccions de la          

sang. Aquestes poden augmentar en cas de que el nadó quedi hospitalitzat i             

estigui exposat als bacteris hospitalaris. 

- Els ronyons poden estar menys desenvolupats de l’habitual i tenir dificultats           

en les funcions renals. Com que no podran eliminar tots els productes de             

rebuig, poden tenir problemes per regular les concentracions de sal i aigua al             

cos. 

- En els pulmons hi ha un alt risc de patir problemes ja que normalment              

l’aparell respiratori no està desenvolupat. Si els falta Agent tensioactiu, que           

és una substància que permet que s’expandeixin, el nadó pot patir dificultat            

respiratòria, ja que els pulmons no es poden expandir i contraure amb            

normalitat. I, a vegades, inclús pot necessitar un tractament amb oxigen a            

llarg termini. Les comorbiditats que es desenvolupen degut a aquests          

problemes les veurem en l’apartat 6.3. 
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Totes aquestes complicacions no són iguals per a tots els nadons prematurs però sí              

que són les més freqüents. A vegades aquestes malalties s’acaben remitint i el nadó              

pot créixer amb total normalitat però hi ha casos en els què els queden algunes               

seqüeles que creen complicacions a llarg termini. 

 

4.2. Complicacions a llarg termini a la vida de l’individu 

La majoria de nens prematurs poden gaudir d’una vida sense moltes complicacions            

ni malalties però pot ser que els quedin algunes seqüeles durant els seus primers              

anys de vida o inclús durant tota la seva vida. Les més comuns són: 

- Dificultats a l’aprenentatge: Aquestes afecten a l’aprenentatge ja que als          

nens prematurs els costa més aprendre, concentrar-se, atendre o memoritzar          

i interioritzar diversos conceptes. També, tenen més riscos a l’hora de patir            

TDA (dèficit d’atenció) o TDH (hiperactivitat). 

- Problemes de visió: La malaltia que poden patir és la Retinopatia de la             

prematuritat que es produeix a causa d’un desenvolupament anormal als          

vasos sanguinis de la retina. Això causa problemes a la visió, com miopia             

entre d’altres. 

- Problemes auditius: A causa de la immaduresa en tot el sistema auditiu i en              

les connexions nervioses i, a causa de les diferents infeccions o malalties que             

el nadó ha pogut adquirir durant l’estància a l’hospital, poden haver-hi alguns            

dèficits en la audició de l’individu. 

- Problemes a les dents: Els nadons prematurs solen tenir retard en l’aparició            

de les dents, canvis de color o els poden sortir torts o fora del lloc que els                 

correspon. 

- Infeccions: Els nadons prematurs són més propensos a patir algunes          

infeccions com la Pneumònia, que és una infecció pulmonar o, la Meningitis,            

que és una infecció al revestiment del cervell i en el de la medul·la espinal. 

- Problemes pulmonars: Una de les malalties pulmonars més freqüents en els           

prematurs és l’asma però es tractaran de manera més extensa a l’apartat 6.4. 
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No tots els nadons prematurs presenten aquestes complicacions al llarg de la seva             

vida però com que són més propensos, s’han de fer més controls, sobretot quan són               

petits. 

 

5. TRACTAMENT DE LA PREMATURITAT 
En cas de que els especialistes dedueixin que el part és prematur, intenten             

retardar-lo al màxim. Per fer això, és imprescindible que la mare tingui una bona              

hidratació i una bona nutrició i que estigui en repòs en una posició horitzontal per               

evitar les contraccions. En alguns casos, es necessiten medicaments per evitar-les           

com poden ser l’Atosiban, les Citosines o el Resveratrol. Malgrat això, arribarà un             

moment en el que no el puguin retardar més i naixerà. Per tant, s’haurà de revisar                

l’estat en el que es troba el nen. 

 

En primer lloc, es revisa la nutrició per si han de rebre una d’especial. En cas de que                  

sigui un prematur de menys de 32 setmanes de gestació, caldrà que la seva nutrició               

sigui per via endovenosa o per sonda intravenosa, segons l’estat del nadó. En canvi,              

si el nadó està estable i amb un pes adequat, caldrà que la seva nutrició sigui de llet                  

materna com la d’un altre nadó. En qualsevol cas, durant els primers dies els han de                

donar diferents suplements alimentaris per millorar el seu creixement. 

Generalment, es recomana que aquests nadons prenguin llet materna degut a que            

té grans beneficis:  

- Proporciona les quantitats adequades de carbohidrats, de proteïnes i de          

greix.  

- Proporciona les proteïnes digestives, els minerals, les vitamines i les          

hormones necessàries pels nadons.  

- Proporciona anticossos i defenses immunològiques que fan que els nadons          

que s’hagin alimentat de llet materna siguin menys propensos a patir           

malalties, que tinguin menys al·lèrgies, menys malalties respiratòries,        

digestives i de la pell i, també redueix els problemes d’Ictericia.  

A banda de ser beneficiosa pel nadó també ho és per la mare ja que establirà un                 

gran vincle amb el seu nadó. Per això, en cas de que la mare no pugui donar-li la                  
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seva llet ja sigui perquè encara no té o perquè algun problema s’ho impedeix, hi ha                

uns bancs de llet materna on les mares que tinguin llet en grans quantitats puguin               

anar a donar la seva llet per a que així els nadons es puguin alimentar d’aquesta. 

En segon lloc, les dificultats que el nadó presenta per respirar també es supervisen i               

es tracten. Els mètodes utilitzats es tracten a l’apartat 7. 

Per últim, es fa una revisió general per veure si totes les seves constants són               

adequades. Es controla que tingui un bon pes, bona temperatura corporal, bona            

freqüència cardíaca, tensió arterial adequada, bons nivells d’oxigen a la sang i bons             

nivells de glucosa, calci i bilirrubina a la sang. 

 

Si totes aquestes revisions són bones, els nadons poden ser donats d’alta però, a              

vegades no ho poden ser completament sinó que, a casa, hauran de seguir alguns              

tractaments per poder aconseguir un desenvolupament el més semblant possible al           

dels nadons que han nascut sense cap complicació.  

En canvi, si després de fer totes aquestes revisions es decideix que els nadons no               

poden tenir un desenvolupament autònom i necessiten ajuda per fer les funcions            

vitals o, si es troben en un estat en el que no poden ser enviats a casa, han                  

d’ingressar en la unitat de cures intensives neonatals. 

 

5.1. Unitat de cures intensives neonatals 

L’anomenada UCIN és la unitat de cures intensives neonatals destinada a aquells            

nadons nounats que necessiten atenció mèdica intensiva. Aquestes àrees estan          

equipades amb una tecnologia molt avançada i amb els professionals més           

capacitats per poder donar atenció als      

pacients més petits. 

En aquesta unitat ingressen els nadons      

prematurs o aquells que tinguin alguna      

malaltia i que necessitin una atenció      

especialitzada. Els temps que es queden      

allà depèn exclusivament de l’evolució del      

seu estat.  
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A aquesta unitat poden passar temps els pares o, inclús altres familiars del nadó              

poden anar-hi per fer una visita, però per efectuar aquestes visites cal que els nens               

estiguin en un bon estat de salud. Aquestes visites són imprescindibles ja que és              

molt important que els nens tinguin contacte físic amb la mare degut a que això farà                

que comenci a buscar el seu pit i que es produeixi una succió instantània, que es                

reguli i es mantengui una bona temperatura corporal, que es millori la estabilitat             

cardiorespiratòria i, que es produeixi un major afecte i vincle amb la mare. El dèficit               

d’aquest contacte pot provocar retard psicomotor i pot fer que els nens siguin             

immadurs, apàtics i insegurs. 

Cal que les visites facin tot el possible per mantenir la sala neta i sense gèrmens,                

per això hauran d’entrar amb les mans netes, amb bates hospitalàries i amb una              

mascareta. 

 

Per una banda, a aquestes sales hi ha tota mena de personal especialitzat en les               

cures que necessiten aquests nadons entre els quals trobem: 

- Neonatòlegs que són pediatres encarregats de les cures dels nadons. 

- Infermeres neonatals les quals es preocupen per l’atenció del nadó. 

- Terapeutes respiratoris que estan especialitzats en donar al nadó suport          

respiratori mitjançant l’administració d’oxigen o els respiradors mecànics. 

- Dietistes que controlen que el nadó tingui un creixement i una nutrició            

adequats. 

- Farmacèutics que proporcionen al nadó la dosis exacta del medicament          

necessari. 

 

D’altra banda, hi ha equip tècnic per assegurar el benestar del nadó. Normalment a              

aquestes unitats trobem: 

- Escalfadors neonatals que mantenen al nadó en una bona temperatura. 

- Incubadores, les quals veurem a l’apartat 5.2. 

- Fototerapies que es basen en unes mantes i unes làmpares especials per            

tractar la Ictericia, un problema que causa un color groguenc a la pell i es               

produeix perquè el fetge no pot eliminar l'excés de bilirrubina. Per això, els             
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raigs ultraviolats descomponen la bilirrubina per a que la pugui processar i            

evitar que els nadons adquereixin una tonalitat groguenca.  

- Diversos monitors que registren la temperatura, la freqüència cardíaca o la           

respiració. 

- Vies i sondes per alimentar-los, medicar-los o administrar-los alguns líquids. 

- Respiradors mecànics per aquells nadons que encara no poden respirar per           

si mateixos. 

 

Aquestes unitats també han d’estar lliures de tot tipus de sorolls i no pot haver-hi                

molta llum. El personal hospitalari també ha de supervisar la postura del nadó, la              

qual ha de ser o de costat o cara amunt, ja que aquesta també té una gran                 

importància en un bon desenvolupament. Amb tot això s’intenta aconseguir un           

ambient semblant al de l'úter matern. 

 

Aquests nadons poden ser donats d’alta quan arribin a un pes que els asseguri una               

estabilitat, el qual seria sobre uns 2000 grams. Però a banda del pes, també              

influeixen molts altres factors que poden reduir els riscos d’un reingrés i assegurar             

un bon desenvolupament del nadó. Entre els factors que s’han de mirar abans             

d’enviar a casa al nadó es troben: 

- La temperatura, ja que el nadó ha de poder mantenir una temperatura            

corporal d’entre 36 i 37ºC dins d’una temperatura ambiental d’uns 25ºC i            

sense cap condició addicional que la faci pujar. 

- L’alimentació, perquè el nadó ha de poder alimentar-se de la llet materna            

d’una manera autònoma i sense necessitar qualsevol tipus de via. També ha            

de presentar una ingesta calòrica adequada.  

- La respiració, ja que el nadó ha de ser capaç de respirar per si mateix i de                 

mantenir una bona estabilitat respiratòria, és a dir, que ha de tenir un bon              

ritme i ha d’haver-hi una absència d’apnees. A vegades, els nadons poden            

ser donats d’alta encara que necessitin oxigen; en aquests casos cal que els             

pares rebin informació per saber com administrar l’oxigen i per saber com            

identificar possibles situacions de risc. 
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Per últim, els pares també tenen un paper molt important ja que han d’haver estat               

presents durant tot el procés dins de la unitat per a que així hagin pogut adquirir les                 

competències necessàries per poder cuidar al seu nadó a casa. 

Encara que els nadons siguin donats d’alta per complet, es recomana que continuï             

havent un seguiment de la seva salut per tal de no posar-lo en perill i d’assegurar-li                

un bon desenvolupament. 

 

5.2. La incubadora, la seva història i el seu funcionament 

Dins de la unitat de cures intensives neonatals, una de les peces fonamentals és la               

incubadora que ajuda a vigilar les constants biològiques del nadó per tenir-lo            

controlat en tot moment i vigilar les possibles complicacions que puguin aparèixer.            

La incubadora es pot definir com un equip que té com a finalitat mantenir una bona                

temperatura, entre 36ºC i 37ºC, en nadons prematurs que ho necessitin per tal             

d’assegurar un bon creixement i desenvolupament. 

 

Abans del segle XIX, l’atenció que obtenia un nadó prematur era molt poca ja que               

només es recomanava escalfar la seva pell. Per això, molts d’ells morien i la              

mortalitat infantil tenia una taxa molt més elevada.  

Les incubadores inicialment s’utilitzaven per a les aus que acabaven de néixer però             

basant-se en aquestes, el metge francès Paul Denuce va inventar una capsa de             

doble paret on es ficava aigua calenta per poder escalfar als nadons prematurs. Al              

1878, Stéphane Tarnier seguint els models de les incubadores de pollastres, va            

desenvolupar noves incubadores i va realitzar diverses estadístiques les quals          

demostraven que aquest invent donava grans avantatges als nadons i reduïa la            

seva mortalitat. Poc a poc, es van començar a fabricar les incubadores de manera              

industrial i amb notables avenços tecnològics les quals van anant tenint èxit arreu             

del món. A principis del segle XX, es va començar a donar més importància als               

nounats fent que professionals com Pierre Budin o Julius Hess començaren a crear             

la Neonatologia. Poc a poc es van anar corregint els errors comesos anteriorment i              

es va estudiar la fisiologia i la patologia del nounat.  
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A finals del segle XX i principis del segle XXI, s’han produït molts avenços científics i                

mèdics que han significat un gran avanç a la Neonatologia i a les incubadores, els               

quals han ajudat a reduir notablement la mortalitat infantil.  

 

Actualment, aquest instrument és semblant a un bressol però amb les parets            

tancades i amb una superfície adequada      

per al nadó. A més, presenta diverses       

obertures que fan possible la manipulació      

del nadó i permeten que entrin equips de        

ventilació, de monitorització per controlar     

diferents variables com poden ser el pes,       

el ritme cardíac, la respiració o l’activitat       

cerebral i de vies venoses per poder       

administrar diversos medicaments i    

alimentar al nadó.  

Aquest sistema ajuda a que els nens       

prematurs millorin algunes de les seves      

condicions, com la immaduresa als     

pulmons, la fragilitat dels ossos i dels músculs, la dificultat de mantenir una             

temperatura corporal apropiada o, el dèficit al seu desenvolupament cognitiu i           

sensorial. 

 

La seva funció principal és aconseguir el clima que el nadó tenia a l’úter matern per                

tal de que s’acabi de desenvolupar encara que també tenen altres dispositius            

instal·lats que permeten observar i ajudar al seu desenvolupament. Per fer-ho, tenen            

diferents característiques ja esmentades anteriorment que permeten:  

- Controlar la temperatura per mitjà d’un sensor que aconsegueix detectar          

quan el nadó no té una temperatura adequada i emetre calor per poder             

aconseguir-la. 

- Aïllar al nadó de l’exterior per mitjà dels filtres per a que no els entrin tots els                 

gèrmens i els bacteris de l’exterior. D’aquesta manera tenen menys riscs de            

patir malalties.  
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- Controlar la humitat a partir de sensors, que en cas de que aquesta baixi,              

activen els humidificadors per afavorir a l’hidratació del nadó. 

- Controlar el pes mitjançant una balança instalada a la incubadora per a no             

haver d’estar desplaçant al nadó tota l’estona. 

- Provocar un medi ric en oxigen per afavorir el desenvolupament sense que            

s’hagi de posar una mascareta al nadó. 

- Evitar l’aparició de raquitisme a partir d’una llum ultravioleta que activa la            

vitamina D de l’organisme i que inactiva la Ictericia neonatal.  

 

5.3. El mètode cangur 

A banda de la incubadora, el mètode cangur també aporta beneficis per als nadons              

prematurs.  

Nils Bergman va introduir aquest mètode a Sudàfrica i ell mateix va publicar un              

estudi on es comparava aquest mètode amb el de la incubadora. Segons aquest             

estudi, el mètode cangur és més beneficiós ja que manté millor la calor corporal, els               

nadons estan més tranquils, respiren millor i també tenen el pols més estable.             

Encara que altres estudis realitzats posteriorment, afirmen que no hi ha molta            

diferència entre l’índex de supervivència dels nadons prematurs tractats amb el dos            

mètodes. 

 

El mètode cangur és un mètode fàcil i eficaç que es basa en el contacte permanent                

de la pell del nadó amb la pell de la mare. També presenta altres característiques               

com que ha d’haver-hi lactància materna,      

que és capaç de protegir d’algunes      

malalties, o que aporta una gran      

estimulació pel nadó. Per realitzar aquest      

mètode calen materials especialitzats en el      

control i el benestar del nadó. És       

imprescindible que la mare porti roba      

còmoda i que escalfi al nadó. També, ha de portar a sobre materials que s’utilitzen               

en els mètodes més convencionals com poden ser un termòmetre, una balança per             

a nadons o alguns medicaments que siguin necessaris. 

17 



 

Aquest mètode és una molt bona opció per a nens prematurs que estiguin estables i               

que només necessitin atenció per créixer i alimentar-se ja que només es necessita             

l’atenció de la mare i es pot realitzar tant a l’hospital com a casa. Però, en cas de                  

que el nadó estigui en un estat més greu, necessitarà atenció i cures especials per               

part de professionals de l’hospital, per tant, pot resultar més efectiu el mètode de la               

incubadora. 

Un altre benefici del mètode cangur és que és molt més accessible per a la gent de                 

països poc desenvolupats que no tenen tants avenços mèdics. 

Pel que fa a la mare, aquest mètode pot resultar més beneficiós ja que està més a                 

prop del seu fill i, entre d’altres coses, se sent menys culpable perquè sent que està                

ajudant al seu fill a recuperar-se. 

 

En conclusió, el mètode cangur és bastant bo tant per a la mare com pel nadó però                 

és més recomanable utilitzar-lo només en cas de que el nadó estigui estable i no               

necessiti molta assistència per part de l’hospital. En comparació amb el mètode de             

la incubadora, aquest és més independent. 

 

6. PROBLEMES PULMONARS A CAUSA DE LA PREMATURITAT 
6.1. Com es desenvolupen els pulmons durant l’embaràs? 

Els primers esbossos dels pulmons apareixen entre la tercera i la setena setmana a              

prop de la zona dels intestins. Després, comença la formació de l’arbre bronquial i,              

des de la setmana 18 fins a la 30, els bronquis comencen a dividir-se en bronquiols i                 

apareixen les cèl·lules pulmonars alhora que es comença a fabricar el Surfactant.            

També, el fetus comença a realitzar moviments diafragmàtics els quals ajudaran al            
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nadó a fer els moviments respiratoris quan neixi. Passada la setmana 30 es             

comencen a veure els primers alvèols i a formar-se els primers vasos sanguinis.  

Finalment, des de la setmana 37 fins als 2 anys es continuen formant i es continua                

segregant Surfactant per a que acabin de madurar.  

També, quan el nadó neix ha d’aprendre a respirar i a fer l’intercanvi de gasos ja                

que abans era la placenta i el cordó umbilical els que realitzaven l’intercanvi             

d’oxigen i de diòxid de carboni. 

 

6.2. A què es deuen els problemes respiratoris? 

El fet de que els pulmons siguin dels últims òrgans en desenvolupar-se fa que els               

nadons prematurs tinguin bastants problemes respiratoris.  

Un dels principals problemes és el dèficit de Surfactant. El Surfactant pulmonar està             

format per lípids i per proteïnes que són capaços de reduir la tensió superficial dins               

dels alvèols pulmonars. Aquesta substància actua com una mena de sabó biològic            

que recobreix els alvèols per dins i crea una bombolla que els manté oberts. Per               

tant, una falta d’aquest provoca un      

col·lapse a les parets dels alvèols que fa        

que l’aire no pugui entrar als alvèols i        

sortir, per tant, que no arribi l’oxigen       

necessari al torrent sanguini. Per tractar      

això, s’ha aconseguit crear un Surfactant      

artificial o d’origen animal per poder      

administrar-lo als neonats i tractar de reduir les malalties relacionades amb aquest            

problema. 

També la part superior del sistema respiratori, la que va des del nas fins a la tràquea                 

extratoràcica, que és la que s’encarrega de filtrar, humidificar i atemperar l’aire, és             

més estreta de l’habitual. Per això, s’ha de mantenir una bona postura corporal i en               

especial del coll per evitar que s’obstrueixi alguna via.  

Una altra complicació és el diafragma ja que en els nadons prematurs només conté              

un 10% de fibres musculars de contracció lenta, quan el percentatge habitual de             

nens nascuts amb 40 setmanes és del 25%. 

19 



Totes aquestes complicacions afegides a una immaduresa general al sistema          

respiratori respecte als altres nadons, poden provocar diferents malalties ja sigui           

durant un temps determinat o durant tota la vida. 

 

6.3. Quines malalties deriven d’aquesta falta de desenvolupament? 

- Displàsia broncopulmonar: És una malaltia pulmonar crònica i freqüent en          

els nadons prematurs caracteritzada per una respiració ràpida i per tos. 

Aquesta malaltia es pot produir a causa de diversos factors i causa una             

disminució del creixement pulmonar, tant en la via aèria com en els vasos             

pulmonars, donant lloc a una limitació en l’activitat pulmonar i, per tant,            

limitant els esforços físics a la vida del nen.  

Pot ser que el nadó neixi amb aquesta malaltia però sol ser causada pels              

respiradors i per l’oxigen extra que s’administra als nadons quan neixen.           

Quan els pulmons dels nadons són tan immadurs que no poden respirar per             

si mateixos, s'insereix un tub a la tràquea del nadó que subministra oxigen a              

pressió per tal de que entri als seus pulmons. Aquesta respiració assistida            

permet la supervivència del nadó però alhora, provoca inflamacions,         

acumulació de líquids o petites cicatrius als pulmons. 

Segons l’estat de gravetat del nen, s’han establert diversos graus d’aquesta           

malaltia els quals estan directament relacionats amb l’administració de         

diverses substàncies per a un correcte desenvolupament dels pulmons. 

Per diagnosticar aquesta malaltia, es fixen en les infeccions que hagi pogut            

tenir o la necessitat de rebre respiració assistida. També, solen fer una            

radiografia del tòrax per veure l’estat dels pulmons, ja que els dels nadons             

amb displàsia broncopulmonar tenen una aparença esponjosa. 

Pel que fa al tractament, no hi ha cap que la elimini per complet però               

generalment està basat en l’estada a la UCIN fins a que el nadó pot respirar               

per si mateix. Durant aquest temps, es controla l’oxigen que reben intentant            

que aquest sigui a baixa pressió per a disminuir les lesions i s’administren             

alguns medicaments com els broncodilatadors (com el Buterol) que ajuden a           

mantenir obertes les vies respiratòries o com els diürètics (com la           

Furosemida) que disminueix l’acumulació de líquids als pulmons. 
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D’aquesta manera, els nadons van millorant i encara que durant els seus            

primers anys de vida poden arribar a tenir algunes dificultats en les funcions             

respiratòries, normalment acaben tenint un desenvolupament normal.  

 

- Síndrome de distrès respiratori: Aquesta malaltia es produeix a causa de la            

immaduresa dels pulmons la qual fa que no es produeixi la suficient quantitat             

de Surfactant. Això fa que els pulmons no funcionin correctament fet que es             

manifesta amb una respiració accelerada, amb retraccions a les costelles a           

cada respiració i amb un eixamplament del nas al respirar. També produeix            

un dèficit d’oxigen a la sang que pot produir un color de pell més blavós. 

Per diagnosticar aquest malaltia es basen en els nivells d’oxigen a la sang, en              

el tipus de respiració i en les radiografies. 

Per reduir aquesta malaltia, sovint s’administra un Surfactant artificial que          

permet que els pulmons funcionin millor. També se’ls administra oxigen          

addicional, per una màscara o per una via aèria, segons l’estat de dificultat             

que tinguin els nadons per respirar. 

 

- Apnea: A causa de la immaduresa de l’aparell respiratori, els nadons poden            

patir pauses respiratòries d’uns 15 o 30 segons, anomenades apnees.  

Es produeix degut a que la part del cervell i del sistema respiratori que              

controlen aquest aparell no estan del tot desenvolupades i, per tant, el nadó             

encara no sap com respirar sense interrupcions, per això, experimenten          

períodes de respiracions molt grans seguides d’algunes interrupcions.  

Aquestes pauses a la respiració poden desencadenar en un color blavós de            

la pell, en una disminució de la freqüència cardíaca, en canvis de temperatura             

al cos o en nivells baixos d’oxigen.  

Sovint, amb les cures generals que es donen a un nadó prematur, l’apnea va              

disminuint però pot ser que necessiti oxigen addicional o algun medicament           

con la Metilxantina per estimular la respiració. D’aquesta manera quan el nen            

va madurant, supera l’apnea però cal que els pares continuïn supervisant la            

seva respiració per si hi ha alguna interrupció. 
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- Fugues d’aire: Es poden produir fugues d’aire degut al trencament d’algun           

alvèol fet que suposa que l’aire se’n vagi als espais del voltant dels teixits              

pulmonars. Aquest aire pot acumular-se en diferents llocs: entre el pulmó i la             

paret toràcica produint Pneumotòrax, al centre del tòrax produint         

Pneumomediastí o quedant-se als teixits pulmonars produint Enfisema        

intersticial pulmonar.  

Aquest aire que es queda a diferents parts, pot provocar problemas           

respiratoris ja que impedeix una respiració regular o, problemes al cor. 

El tractament que requereixen aquestes fugues inclou un increment de la           

quantitat d’oxigen administrat o buidar l’aire que s’ha fugat dels pulmons           

mitjançant una agulla i així permetre que aquests creixin de manera normal. 

 

- Virus respiratori sincitial: Aquest virus causa malalties respiratòries que         

afecten al nas, a la gola i als pulmons. És un virus normal que pot patir                

qualsevol persona però en els nadons prematurs és bastant freqüent i pot            

derivar en altres problemes respiratoris. És bastant semblant a un refredat i            

pot acabar en Bronquiolitis, una infecció a les vies respiratòries inferiors, o en             

Pneumònia, una infecció que inflama els pulmons.  

Aquest virus provoca febre, tos, congestió nasal, dificultats per beure, per           

empassar o per menjar i goteig nasal. 

En cas de que es compliqui, el nadó pot necessitar algun tractament especial             

com oxigen suplementari, haver d’alimentar-se per una sonda, l’administració         

de líquids per via endovenosa per evitar la deshidratació o inclús pot            

necessitar medicació. 

 

Aquestes són les malalties més freqüents que el nadons poden experimentar just            

després de nèixer i que, per això, han de tractar-se durant la seva estada a               

l’hospital. 

  

6.4. Com evolucionen aquests problemes durant la vida del nadó? 

Sovint les malalties que hem vist a l’apartat anterior, es tracten durant el temps que               

el nadó està ingressat a la UCIN però encara que aquestes es tractin, poden derivar               

22 



en unes altres que poden suposar algunes complicacions en la vida del nadó             

prematur. Això, juntament amb les anomalies que tenen els nadons quan neixen,            

provoca l’aparició de problemes a llarg termini, els més usuals són: 

- Més probabilitats de patir asma, una malaltia crònica als pulmons que inflama            

i fa més estretes les vies respiratòries i, per tant, provoca una dificultat per              

expulsar i introduir aire als pulmons. Això causa pressió al pit, dificultat per             

respirar i sibilància. És una malaltia crònica que no té una cura però sí que es                

poden prendre algunes mesures per intentar reduir els seus símptomes com:           

utilitzar els medicaments receptats pel metge i seguir els consells que aquest            

dona per tal de no fer actuacions que puguin empitjorar-la. Els medicaments            

que s’utilitzen per tractar l’asma són, per una banda, els broncodilatadors que            

permeten obrir els bronquis mitjançant la relaxació del múscul i d’altra banda,            

els antiinflamatoris com els corticoides que eviten la inflamació del bronqui. 

El risc de patir aquesta malaltia      

augmenta perquè són nens molt     

petits que presenten uns pulmons     

menys desenvolupats i més    

propensos a patir diverses    

complicacions.  

 

- Menor funció pulmonar general, la qual, es troba afectada per factors entre            

els què es troba la immaduresa neurològica general, la debilitat dels músculs            

del sistema respiratori, el dèficit de la síntesis de Surfactant que produeix un             

desenvolupament alveolar inferior, l’augment del gruix de la membrana dels          

alvèols capil·lars i la disminució del nombre de capilars alveolars.  

Totes aquestes complicacions s’intenten tractar amb diferents mètodes però,         

a pesar de que la medicina està molt avançada encara no s’ha pogut trobar la               

solució per a que un nen prematur evolucioni de la mateixa manera que un              

altre nen. Per això, sovint tenen una menor funció pulmonar que un altre nen              

qualsevol de la seva edat. Aquest fet es va solucionant a mesura que els              

prematurs creixen i es van desenvolupant més, però sempre queden alguns           

moments on es poden notar aquestes seqüeles. 
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- Problemes d’obstrucció de les vies respiratòries, produits quan hi ha un           

estretament a les vies de la faringe, la laringe o la tràquea el qual pot produir                

inquietud, un color de pell blavós, asfixia, dificultat per respirar, sibilàncies i            

inclús la pèrdua del coneixement.  

Per tractar aquesta obstrucció, es pot insertar una sonda dins de la via             

respiratòria i així ajudar a la respiració o inclús es por arribar a fer una               

obertura a través del coll fins a la via respiratòria anomenada Traqueotomia. 

 

- Pneumònia, una infecció respiratòria que afecta als pulmons i que fa que els             

alvèols s’omplin de pus i de líquids, produint que no pugui entrar l’aire de              

manera correcta i provocant molèsties a la respiració i limitant l’absorció de            

l’oxigen.  

Aquesta malaltia és bastant comuna en nens, en gent gran o en gent que              

hagi patit una altra malaltia pulmonar. Es produeix a causa de diversos            

bacteris, virus i fongs o també a causa de l’inhalació de líquids o d’alguns              

químics. Aquests factors són els que fan que els nadons prematurs siguin            

molt propensos a patir-la, ja que a banda de que solen presentar algun tipus              

de problema pulmonar també han estat més exposats a agents infecciosos           

durant la seva estança a l’hospital. 

Els símptomes que presenten són: dificultat per respirar, tos, respiració ràpida           

o Tiratge subcostal i febre. Sovint aquesta malaltia es tracta amb antibiòtics i             8

en alguns casos és necessària una hospitalització.  

 

- Bronquiolitis, una malaltia que fa que les parets dels bronquiols s’inflamin i            

es congestionin provocant que la via aèria quedi obstruïda, fet que deriva en             

una acumulació de mocs al bronquiols. Normalment és deguda a una infecció            

viral, més concretament, a una infecció provocada pel virus sinticial          

respiratori, que es propaga per contacte directe. Un dels factors que més            

8 Tiratge subcostal: Retracció de la part inferior del tòrax durant la inspiració, quan s’hauria               
de produir una expansió. 
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incrementen la bronquiolitis és la necessitat d’administrar oxigen als neonats          

prematurs.  

Els signes d’infecció són la tos, les sibilàncies, la retracció costal i subcostal,             

l’ aleteig nasal, la febre, els períodes       

d’apnea, l’’augment de la freqüència     

respiratòria i la pell morada a causa de la         

falta d’oxigen. També pot arribar a derivar       

en una otitis. 

Aquesta malaltia és bastant freqüent en      

nadons que han estat prematurs, per això,       

s’apliquen algunes mesures preventives    

com evitar el contacte amb persones que tinguin febre, que estiguin           

refredades o que tinguin mucositat i, mantenir totes les coses que puguin            

entrar en contacte amb el nadó desinfectades per tal de que no es propagui              

el virus. Si la malaltia no es presenta molt greu, es pot tractar des de casa                

però en cas de que el nen empitjori, quedarà hospitalitzat necessitant           

oxigenoteràpia o l’administració de líquids i medicaments a través d’una vena. 

 

7. TRACTAMENT DE LA FALTA DE DESENVOLUPAMENT DELS       

PULMONS 
7.1. Tractament prepart 

Quan es preveu que la mare pot tenir un part prematur se li solen administrar               

corticoides. L’administració de corticoides entre la setmana 24 i 34 de gestació            

s’utilitza per disminuir la mortalitat i morbiditat secundàries a la prematuritat, aquests            

s’administren quan existeix una previsió de part prematur en els 7 dies següents ja              

que són clau per a la maduració pulmonar del fetus. Sovint s’administren dues dosis              

de 12 mg cada 24 hores de Betametasona intramuscular. Aquest tractament a la             

mare és molt important per a que després els pulmons del nen funcionin millor i, per                

tant, que es redueixin els tractaments al nen els quals poden fer malbé als seus               

pulmons.  
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7.2. Tractament a la UCIN 

Quan els nadons són prematurs, hi ha un nombre molt elevat de possibilitats de que               

necessitin algun tipus d’ajuda respiratòria ja sigui perquè els seus pulmons encara            

no estan desenvolupats del tot o perquè encara no han après a respirar. Per això,               

quan queden hospitalitzats se li han d’aplicar diversos tractaments per a que els             

seus pulmons funcionin de manera correcta. Els tractaments varien en funció del            

nen i de les seves patologies però els més habituals són:  

- Administració de citrat de cafeïna. S’utilitza perquè disminueix els riscos          

d’apnees, prevenen la Displasia broncopulmonar i redueixen els errors que          

puguin haver-hi a l’extubació. La cafeïna és una metilxantina que actua sobre            

els receptors d’adenosina A1 i A2 i els bloqueja, d’aquesta manera, estimulen            

els centre respiratori fent que aquest funcioni millor. 

- Ventilació mecànica. Són els procediments de respiració artificial que poden          

suplir a la funció respiratòria d’una persona o col·laborar amb aquesta, de            

manera que es millori l’oxigenació i la mecànica pulmonar. Per tant, és            

bastant usual en els nadons prematurs, ja que aquests no han acabat de             

desenvolupar els seus pulmons i per tant no saber respirar de manera            

autònoma. Pot ser de dos tipus, invasiva o no invasiva. 

La ventilació mecànica invasiva es fa mitjançant un tub endotraqueal o un            

tub de traqueostomia, és a dir, es col·loca una cànula o una sonda a la               

tràquea per poder obrir la via respiratòria i subministrar l’oxigen. Alguns dels            

respiradors més utilitzats són els de ventilació asistida o controlada i els de             

ventilació d’alta freqüència oscilatòria. Els     

respiradors de ventilació asistida o controlada      

garantitzen un ritme mínim programat     

anteriorment de manera que s’impedeixen les      

apnees. I els respiradors de ventilació d’alta       

freqüència oscilatòria permeten fer un intercanvi      

de gasos a partir de volums petits. Així        

s’aconsegueix que al final els pulmons quedin       

oberts mitjançant l’aplicació d’una pressió alta a la via aèria.  
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L’altre tipus és la ventilació mecànica no invasiva que també es realitza de             

manera artificial però no requereix intubació. Presenta avantatges respecte a          

la ventilació mecànica invasiva bàsicament perquè s’evita la intubació         

endotraqueal i els riscos associats a aquesta, per això, actualment sempre           

que sigui possible es prioritza utilizar-la. Entre d’altres, el mètode més utilitzat            

és el de CPAP o de ventilació per pressió positiva continua que consta d’una              

màquina que bombeja aire sota pressió dins de les vies respiratòries dels            

pulmons la qual es connecta a una mascareta que fa que les vies             

respiratòries quedin obertes   

per a que el nen pugui      

respirar i així evitar episodis     

de colapse a les vies     

respiratòries. En aquest   

mecanisme, el nadó pot    

portar a terme la seva     

respiració pròpia i la màquina     

només farà que els pulmons     

no es tanquin entre cada     

respiració. 

- Cànules nasals. Són uns tubs de plàstic connectats a un dispositiu que            

subministra una quantitat controlada d’oxigen suplementari. Aquests es        

col·loquen als orificis del nas dels nens i a través de les cànules es              

subministra l’aire amb oxigen suplementari a la via aèria. 

- Tubs toràcics. Són tubs es conecten a un dispositiu de succió que aspira             

l’aire que s’ha acumulat de manera que permet que el pulmó s’expandeixi. 

- Administració de surfactant. Es pot administrar quan el nen acaba de           

néixer sense tenir cap indici de dificultat respiratòria o durant les primeres 24             

hores quan ja han aparegut signes de dificultat respiratòria, en qualsevol cas,            

s’administra a través d’una via endotraqueal. Es recomana que s’administri el           

més aviat possible perquè així es podran disminuir la necessitat de ventilació            

mecànica, els síndromes de pèrdua d’aire i l’aparició de Displàsia          

broncopulmonar. 
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7.3. Tractament a casa 

En alguns casos, els nadons poden ser donats d’alta però pot ser que encara no               

arribin a tenir una saturació adequada d’oxigen, la qual es troba entre 93% i 95%. Si                

això passa, el nen serà enviat a casa amb un dipòsit d’oxigen i unes cànules nasals                

per poder-s’ho administrar. Això, farà que el nen es desenvolupi correctament, que            

es disminueixin les infeccions respiratòries i que s’eviti l’aparició d’altres problemes           

pulmonars. 

Després de ser donat d’alta també és molt important que es continuï controlant el              

número de respiracions que fa per minut, que es controlin els sorolls que pugui              

arribar a fer mentre respira i que es revisi que no pateix apnees. D’aquesta manera,               

es podrà assegurar un bon desenvolupament dels pulmons del nadó. 
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MARC PRÀCTIC 

8. VISITA A L’HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL 
El dia 22 d'octubre de 2019 vaig anar a l'hospital Germans Trias i Pujol per veure la                 

UCI neonatal i poder saber com funciona. Abans d'entrar em van dir que m’havia de               

desinfectar les mans i que m’havia posar una bata. Dins de l'UCIN hi havien 7               

incubadores totes dins d’una mateixa sala, a cadascuna hi havia un nen i tots tenien               

una manta per sobre per evadir-los de la llum i del soroll de l'exterior. Mentre estava                

allà, hi havien dues mares amb els seus nens els quals ja eren més grans i estaven                 

fora de perill. D'altra banda, hi havien uns altres dos nens que estaven bastant greus               

i, per això, les infermeres tota l'estona havien d'anar a fer-los les cures             

corresponents. 

Després d'explicar-me una mica en quina situació es trobava cada nen, em van             

ensenyar que a banda de la incubadora, tots els nens tenien uns monitors per poder               

comprovar les seves constants. També, aquests dos nens que estaven més greus            

tenien uns respiradors perquè encara no      

podien respirar de manera autònoma. 

A banda de la entrevista que els vaig fer, em          

van estar explicant que és molt important que        

els nadons no perdin energia per mantenir la        

calor corporal i que, per això, a banda de         

tenir-los en les incubadores, els posen un       

barret de cotó per tal de que no perdin humitat i per evitar que gastin energia en                 

mantenir la calor. També que amb tots els aparells que tenen i amb totes les cures                

que els fan als nens, han d'assegurar-se que el nivell mínim d'oxigen sigui d'un 21%               

i que la respiració dels nadons estigui entre les 40 i les 60 respiracions per minut. 

Quan els vaig explicar el tema del meu treball, també em van ajudar a entendre per                

què és tan important que l’administració d’alguns tractaments, com el surfactant o            

l’oxigen, es facin immediatament després de néixer ja que això obrirà els pulmons i              

facilitarà la respiració del nadó. 
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D'aquest hospital el que em va sorprendre és que la UCIN era una habitació per tots                

els nadons i això feia que l'ambient fos molt acollidor i que les infermeres poguessin               

estar cuidant dels nens i de les mares en tot moment. 

Després de veure tota la sala, vaig poder fer la meva entrevista a una infermera i a                 

una pediatra: 

Entrevista a la infermera Aroa 

- Quan i com es comença a notar que el nadó pot ser prematur? Es comença a                 
tractar a la mare d’alguna manera abans de que el nadó neixi? 

Un nadó prematur és aquell que neix abans de les 37 setmanes i a partit de les 25                  

setmanes és el que poden considerar el límit viable. Si la mare ve a urgències amb                

una amenaça de part prematur o amb una ruptura de bossa, se l’ingressa i es               

comença a tractar. En cas de que sigui una ruptura, generalment, es donen             

antibiòtics per prevenir les infeccions al fetus. També se’ls administren els           

corticoides per si de cas neix abans, que pugui estar el més estable possible              

respiratoriament parlant. 

- El moment del part és igual que el d’un altre nadó qualsevol o es segueixen                
algunes precaucions? 

Igual no és perquè si ja se sap que serà un part prematur, hi ha un pediatra que està                   

present durant el part i a vegades també hi va una infermera de nounats. Aquesta el                

que fa és que si neix més o menys estable, li canalitza una via perifèrica directament                

a la sala de part. Després en funció de si necessita ingressar o no doncs se li porta                  

a la unitat que pertoqui. 

- Els nadons van directament a l’UCIN? Com es decideix? 
Si són menors de 34 setmanes gairebé sempre ingressen a l’UCIN perquè són nens              

que estan bastant inestables i que segurament necessitaran oxigen. En canvi, quan            

neixen amb més de 34 setmanes ingressen en funció de si tenen algun tipus de               

patologia o no. Pot ser que aquests que tenen més de 34 setmanes, en comptes               

d’aquí ingressin a la unitat de cures intermèdies, ja que allà estan els nens que no                

necessiten tanta vigilància. Els nens que són prematurs més tardans, d’unes 36            
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setmanes, en cas de que estiguin bé, poden ingressar amb la mare a la planta de                

maternitat amb una mica més de vigilància per part de les infermeres que per als               

nadons d’un part normal. 

- Quina importància té la col·laboració dels pares durant tot el procés            
postpart? Les seves preocupacions i els seus objectius són els mateixos que            

els del personal de l’hospital? 

És molt important la presència dels pares durant tot el procés. Sobretot és important              

animar-los a que col·laborin en les cures del nounat com poden ser el canvi de               

bolquers i el canvi dels saturadors o dels elèctrodes. També animar-los a que             

vinguin a visitar als nens perquè hi ha vegades, sobretot en nadons molt prematurs,              

que tenen una mica de rebuig ja que estan en un ambient i en una situació que no                  

és l’habitual per a ells. 

Pel que fa a les preocupacions i els objectius crec que són una mica diferents               

perquè també tenim visions diferents. El que volem el personal sanitari és que el              

nen surti endavant i que se’n pugui anar a casa però, ara estem intentant que els                

pares i el nadó funcionin com una sola unitat, com una família i que, per tant, els                 

objectius s’assemblin més. Per aconseguir això, estem intentant que cada cop           

vinguin més, que facin pell amb pell i que poc a poc s’impliquin més en els cuidats                 

del seu fill. 

- En quin moment els nens poden ser donats d’alta? 
Això depèn més dels pediatres però bàsicament quan: 

- Estiguin estables termodinàmicament. 

- Les patologies que puguin tenir estiguin curades o estables. 

- El pes sigui adequat i s’alimentin de manera completa, és a dir, per boca.  

Hi ha alguns que si tenen alguna patologia respiratòria, sí que es poden anar a casa                

amb oxigen però prèviament als pares se’ls fa una educació per a que sàpiguen              

com controlar aquesta situació. 

- Creus que l’atenció que se li dona als pares és la correcta o que hauria de                 

canviar alguna cosa? 
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Crec que sí que és correcta però que es podria fer que tot fos més humà, és a dir,                   

que a banda de centrar-nos en el nen també ens hauríem de centrar en els pares ja                 

que a vegades es senten molt perduts. 

- Des de la teva experiència, creus que hi ha molta diferència entre el              
desenvolupament, a la llarga, d’un nen prematur i d’un nen que no ho és? 

Depèn del grau de prematuritat del nen i de les complicacions que hagi tingut durant               

el seu procés de desenvolupament dins d’aquestes unitats. Sí que crec que hi ha              

diferència però que bàsicament depèn de les complicacions que hagi tingut el nen i              

de com ho hagi passat. També, els nens prematurs al no haver estat el temps que                

haurien hagut d’estar dins de l’úter, poden arribar a tenir malalties que un nascut a               

terme no tindria. 

Fins als dos anys, a banda del seguiment normal que fan els pediatres, es fa un                

seguiment per avaluar el desenvolupament que tenen i si es veu algun factor             

d’alarma doncs els deriven a un centre d’estimulació precoç on segons el que s’hagi              

detectat poden fer fisioteràpia, logopèdia, etc. 

- Cap a on creu que evolucionarà o que hauria d’evolucionar la Neonatologia? 
Crec que hauria d’evolucionar per fer-ho tot més humà perquè és veritat que en              

pocs anys s’ha introduït molt més als pares a les cures que es fan i crec que                 

s’hauria de continuar per aquest camí. Abans era tot molt més restringit i els pares               

no podien quedar-se amb el nen molt de temps però ara s’està canviant tot això, fet                

que beneficia tant a la salut del nen com a la salut dels pares 

Pel que fa als pulmons: 
- Sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen? De què depèn? 

No sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen però sempre s’administra la           

quantitat necessària per a que el nen estigui en els seus valors normals d’oxigen.              

Llavors com que als prematurs l’oxigen pot donar problemes, sempre intentem posar            

els mínims. Depèn molt de si tenen alguna patologia o de si són més o menys                

prematurs. S’administra l’oxigen o una mescla d’oxigen amb aire amb un respirador            

que pot ser ventilació invasiva o no invasiva, aquí el que més utilitzem són els               

ventiladors mecànics invasius i els no invasius. 
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- El Surfactant té una gran importància al desenvolupament dels pulmons, com            
es fa amb un que sigui extern? I com s’administra al nadó? 

Aquí el Surfactant és de porc. S’administra a la tràquea per mitjà d’un catèter i amb                

una xeringa s’introdueix durant un minut. En cas de que estigui intubat, s’augmenta             

la pressió del respirador per a que entri bé. Quan es posa. el nen ha d’estar unes                 

hores estirat cap amunt per a que es pugui distribuir bé cap als dos pulmons. 

- A vegades, els respiradors mecànics poden fer malbé els pulmons, creu que             
es fan servir o es faran servir altres mètodes menys perjudicials? 

Sí, crec que s’haurien d’utilitzar més els respiradors no invasius. Quan el nen ho              

necessita, sí que els intubem i el respirador és el que fa tot el treball però sempre                 

s’intenta utilitzar mètodes menys invasius com les cànules o el CPAP (pressió            

positiva continua en la via aèria) per tal de que el nen també participi i faci esforç en                  

fer la respiració. 

- Com creu que es podrien reduir els problemes pulmonars en els nadons             
prematurs? 

Crec que és molt important que quan les mares ingressen amb una amenaça de              

part prematur, s’administrin les dues dosis de corticoides per madurar els pulmons            

del nadó. I després si neixen i continuen tenint problemes respiratoris doncs es pot              

fer l’administració del Surfactant o d’oxigen però és molt important que es faci de la               

manera més precoç possible ja que si s’administra abans, abans s’obriran els            

pulmons. 

Entrevista a la pediatra Laura 

- Quan i com es comença a notar que el nadó pot ser prematur? Es comença a                 
tractar a la mare d’alguna manera abans de que el nadó neixi? 

Per sota de 37 setmanes tots el nadons es consideren prematurs i després hi ha               

diverses franges. Per sota de les 28 setmanes són grans prematurs, entre la 28 i la                

34 són prematurs i per sobre de la 34 són prematurs tardans. Llavors a aquest               

hospital, els nens per sobre de les 35 setmanes ja poden estar amb la seva mare i                 

habitualment les mares d’aquests nens no són tractades prèviament. Si una mare            
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amb un part de més de 35 setmanes entra per la porta d’urgències, se li farà el part.                  

Però si una mare per sota de les 34 setmanes entra amb una amenaça de part                

prematur, se li posarà la maduració pulmonar que són els corticoides, se li farà una               

analítica i si es veu que no hi ha cap registre d’infecció, que la mare està bé i que el                    

nen no té cap risc, s’intentarà frenar aquest part prematur ja que aquests parts tenen               

unes seqüeles importants, per tant, s’intentarà esperar fins a que es faci la             

maduració completa que són dues dosis de corticoides. Després d’això, s’intentarà           

aguantar-lo el màxim de temps possible a l’úter de la mare. En cas de que l’analítica                

no surti bé o de que el registre que es fa al nen no sigui favorable, sí que es treurà al                     

nen de manera prematura. 

- El moment del part és igual que el d’un altre nadó qualsevol o es segueixen                
algunes precaucions? 

No, els prematurs que tenen menys de 32 setmanes i per sota d’1500 grams es               

recullen amb una bossa de plàstic que es diu Neograp. És una bossa de poliuretà               

que s’utilitza degut a que la seva pell és molt immadura i si es recull amb una                 

tovallola o amb una tela, perdran molt humitat, per tant, s’ha de recollir amb alguna               

cosa que no sigui transpirable. També per sota de les 28 setmanes, la primera              

mesura que es pren és posar el CPAP independentment de que tinguin dificultat             

respiratòria o no. Això es fa perquè per definició són nens que tenen immaduresa              

pulmonar i posant-li això farà que els pulmons puguin començar a funcionar el més              

aviat possible. A banda d’això, l’habitació del part ha d’estar a una temperatura de              

26ºC perquè aquests nens perden molta calor. També ha d’anar un equip d’experts,             

en el qual ha d’haver-hi mínim dos reanimadors que siguin experts en nadons             

prematurs. Si a mi em truquen per anar a un part prematur, per exemple, he de tenir                 

en compte que l’ambient estarà càlid, que he de tenir una bossa de plàstic a prop,                

que he de tenir suport respiratori i que he de tenir preparada tota la medicació per si                 

el nen neix malament i haig de reanimar-lo. 

- Els nadons van directament a l’UCIN? Com es decideix? 

Sí, per sota de 34 setmanes van directament a ingressar a la planta de              

Neonatologia. Els nens que tenen unes 33 o 34 setmanes, que no necessiten suport              

respiratori i que estan bé, poden anar a cures intermèdies però sinó han d’anar a la                
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UCIN. L’ingrés bàsicament depèn de l’edat gestacional, llavors per exemple l’altre           

dia va néixer un nen de 34 setmanes amb 2200 grams, que és un nen prematur                

però amb un bon pes. I com que aquest nen era prematur doncs va ingressar però                

com que no necessitava suport respiratori i l’exploració va estar bé, el vam pujar a               

intermedis on li vam fer una analítica per descartar qualsevol infecció i per             

controlar-li les glucèmies i veure si se li havia de posar sèrum o no. Com estava tot                 

bé, no va haver d’ingressar a l’UCIN sinó que va quedar-se a intermèdis. 

També, a vegades es necessita posar una sonda nasogàstrica ja que no succionen             

bé. Això és degut a que el reflex de la succió comença a la setmana 33, per tant, els                   

nadons per sota d’aquesta setmana no el tenen, i el de la coordinació comença              

aproximadament a la setmana 34. Nosaltres el que fem és que a la setmana 33 els                

donem un xumet per estimular la succió no nutritiva ja que aquesta comença quan              

també tenen coordinació. A la 34 setmana els comencem a posar al pit per veure si                

la seva coordinació i la seva succió són adequades. Aquesta és una altra raó per la                

qual un nadó amb menys de 34 setmanes ha d’ingressar ja que no sap alimentar-se               

de manera autònoma, per tant, ho hem de fer nosaltres 

També tenen riscos de fer apnees, per tant, se’ls ha de tenir monitoritzats per veure               

que no necessitin un tractament de cafeïna, que és la medicació que s’administra             

per a les apnees, o que no en fan moltes, ja que, en aquest cas, se’ls ha de posar                   

un suport respiratori. 

Hi ha alguns hospitals als que no ingressen perquè hi ha programes d’hospitalització             

conjunta, és a dir, que els nens es van amb la seva mare a planta però hi ha una                   

infermera encarregada exclusivament d’aquest nen. 

A efectes pràctics, qualsevol nen per sota de les 35 setmanes, ha d’ingressar. 

- Quina importància té la col·laboració dels pares durant tot el procés            
postpart? Les seves preocupacions i els seus objectius són els mateixos que            

els del personal de l’hospital? 

La seva col·laboració és molt important ja que cap pare està preparat per tenir un               

nen prematur perquè encara que només sembli un nen més petit té moltes coses              

que el fan diferent a un nen nascut a terme. Llavors, conèixer al seu fill serà molt                 

important de cara a quan marxin de l’hospital ja que tenen actituds diferents a un               
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altre nen com poden ser sorolls diferents o més espasmes que poden donar por als               

pares i per això, és necessari que les coneixin. Quan més partícips fem als pares               

millor perquè podran normalitzar més la situació i podran ajudar més al seu fill. 

Pel que fa a les preocupacions, jo crec que són diferents. Perquè encara que              

nosaltres intentem explicar-los tota la situació per la que passaran els seus fills, ells              

no són sanitaris per poder entendre-ho. Per això, a vegades nosaltres podem estar             

preocupats per si agafa una Sepsis i ells estan preocupats per altres coses que a               

nosaltres ens poden semblar més banals. El que sí és important és que nosaltres              

ens posem de l’altre costat per veure com ens agradaria que ens ho expliquessin i               

així poder saber que hem de dir a cada moment. 

En aquest hospital, els pares poden estar durant tot el dia a l’UCIN i moltes vegades                

estan menys del que jo crec que haurien d’estar. Això és perquè encara tenen              

l’UCIN com un lloc on no poden estar però nosaltres cada cop intentem que estiguin               

més. 

Abans del part, se’ls intenta preparar per explicar-los què és el que ve però, per molt                

que nosaltres parlem amb ells, mai estan preparats per tenir un nadó prematur. Els              

expliquem com serà el part, que hi haurà molta gent, que probablement ens haurem              

de portar al nadó per posar-li suports o per intubar-li, que pot ser se l’haurà de                

reanimar i que pot ser haurà de passar alguns mesos a l’UCIN. I ells, en canvi, ja et                  

comencen a preguntar quines seran les seqüeles, si caminarà, si veurà, si tindrà una              

paràlisi cerebral però a tot això no els podem contestar.  

- En quin moment els nens poden ser donats d’alta?  

Els criteris d’alta són:  

- Que siguin autònoms per menjar, és a dir, que no necessitin sondes i que ho               

mengin tot per succió. 

- Que vagin guanyant pes. 

- Que puguin regular la seva temperatura. 

- Que no facin apnees. 

- Que puguin regular el sucre.  

- I, sobretot, que l’exploració general sigui normal i que estiguin bé. 
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Habitualment, un nen prematur amb 35 setmanes ja podria estar donat d’alta però             

normalment no ho estan perquè encara necessiten la sonda. Sempre es tenen en             

compte totes aquestes diferents variables ja que no hi ha cap pes ni cap edat               

gestacional establerta. 

- Creus que l’atenció que se li dona als pares és la correcta o que hauria de                 

canviar alguna cosa? 

Crec que és la correcta però, hi ha d’altres unitats on es fa tot amb els pares i crec                   

que aquesta hauria de ser la tònica sempre. Crec que s’hauria d’explorar i fer tots               

els procediments que els pares vulguin amb ells, perquè és molt anguniós que et              

separin del teu fill i que no sàpigues que està passant amb ell o que és el que li                   

estan fent. Llavors al fer el pas conjunt, primer se’ls explica tot el que es farà als                 

nens i d’aquesta manera poden ser més partícips i poden entendre més l’estat dels              

seus fills. Per tant, jo crec que se’ls hauria d’integrar més en la part pràctica de tot                 

aquest procés. 

- Des de la teva experiència, creus que hi ha molta diferència entre el              

desenvolupament a la llarga d’un nen prematur i d’un nen que no ho és? 

Fins als 5 anys, el desenvolupament sí que es nota. Abans d’aquesta edat, el              

desenvolupament del nen sempre va una mica endarrerit respecte als nens de la             

seva edat ja que no és el mateix haver nascut amb 24 setmanes que amb 39. Però                 

a partir dels 5 anys, normalment s’igualen amb la resta dels nens. També, aquests              

nens sempre tenen més freqüència de patir retard al creixement, d’un dèficit de             

l’hormona del creixement, de patir TDAH, de trastorns a l’aprenentatge o al            

llenguatge o, d’autisme. 

- Cap a on creu que evolucionarà o que hauria d’evolucionar la Neonatologia? 

Com ja he dit abans, crec que l’evolució va cap a donar més presència als pares                

durant tot el procés i que també participin a totes les cures que puguin, sempre que                

ells vulguin, clar. 

Pel que fa als pulmons: 

- Sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen? De què depèn? 
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No. Habitualment, en els nens molt prematurs, per sota de les 28 setmanes, es              

comença amb una reanimació a la sala de parts, en cas de que calgui, amb una                

mica d'oxigen, si aquesta no cal, no es posa oxigen sinó que només es posa aire.                

Això es fa perquè s'ha vist que l'oxigen és perjudicial per a la Retinopatia del               

prematur que s'associa a haver posat un excés d’aquest. Per això, sempre que es              

pugui s'ha d'evitar posar oxigen però hi ha alguns cops que es necessita ja que si no                 

arriba oxigen al cervell es pot produir una hipoxia cerebral que pot generar més              

problemes que la retinopatia de la que parlàvem abans. Actualment, amb tot el             

tractament que se li dona a la mare abans del part, cada vegada s'estan veient               

menys necessitats d'administrar oxigen. 

Hi ha alguns casos en els quals l’administració d’oxigen és primordial. Per exemple,             

si és un nen que neix molt malament, aquest nen ha de ser reanimat amb oxigen al                 

cent per cent perquè és un nen que es troba molt greu. També a aquells nens que                 

tinguin una infecció general doncs se'ls haurà de posar més oxigen ja que els seu               

cos està funcionant per poder combatre la infecció. En aquests casos, no es pensa              

en les possibles conseqüències de l'oxigen sinó en que el nadó realment el             

necessita. 

També, si al moment de néixer el nen necessita molt d'oxigen, significarà que             

l’hauràs de posar Surfactant ja que aquest líquid no està sent fabricat pels pulmons i               

és necessari per a que respirin. 

- El Surfactant té una gran importància al desenvolupament dels pulmons, com            

es fa amb un que sigui extern? I com s’administra al nadó? 

En aquest cas és porcí. Hi ha diverses formes d'administrar-lo però sempre            

s'administra a la tràquea. En alguns casos, amb un tub endotraqueal s'intuba al nen.              

Aquestes intubacions es fan amb tubs que tenen dos llums, un més ampli per on               

passa l'aire i un altre més fi per on poses la medicació, després es treu el tub i el                   

nen ja està medicat. Ara, en canvi, s'està utilitzant la tècnica Mist (minimally invasive              

surfactant therapy) que és una tècnica mínimament invasiva, la qual consta d'un            

catèter i es fa més o menys el mateix que a la tècnica tradicional però amb la                 

diferència de que el nen està respirant per sí mateix de manera espontània ja que               

no està sent intubat. En aquesta tècnica, es posa el catèter, es fica a la tràquea i per                  
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allà es fica el Surfactant. L’avantatge d'aquesta última tècnica és que el nen està              

respirant per sí mateix i, en canvi, a l'altra ho fa a través d'una màquina, per això,                 

sempre que es pot, s'utilitza la segona però en funció de com estigui el nen de greu i                  

de com sigui de prematur, també es pot utilitzar la primera. 

- A vegades, els respiradors mecànics poden fer malbé els pulmons, creu que             

es fan servir o es faran servir altres mètodes menys perjudicials? 

A nivell respiratori han anat millorant molt les tècniques que es fan servir perquè              

abans es marcaven unes freqüències respiratòries i unes característiques als          

respiradors i aquests sempre anaven amb les mateixes característiques         

respiratòries, fet que feia malbé els pulmons. Ara, en canvi, s'ha vist que no sempre               

respirem igual i que quan es deixa un volum residual als pulmons, no cal que fem                

tanta pressió com quan els pulmons no tenen cap volum residual. Això, es trasllada              

als nadons prematurs ja que a cada respiració tenen uns volums i unes pressions              

diferents. Per tant, els respiradors actuals tenen un sensor de flux que detecta l'aire              

que el nen està expirant i pot calcular quina pressió li ha de donar per poder ficar                 

només el volum que aquest nen ha tret. Llavors amb cada respiració van variant les               

característiques del respirador. Cada vegada s'utilitzen més aquestes mesures         

respiratòries de protecció del pulmó, les anomenades amb volum garantint, és a dir,             

que jo li pauto un volum que més o menys és el fisiològic i a cada cicle respiratori el                   

respirador dona un pressió diferent al nen. Llavors s'intenta adaptar a la respiració             

del nen, quan aquest vol respirar doncs el respirador ho detecta i l’ajuda i, en cas de                 

que no arribi a la freqüència respiratòria que s'ha pautat doncs li assisteix amb una               

altra.  

Quan els nens estan intubats és perquè no respiren o perquè no tenen la força               

suficient per fer-ho, per això, sempre s'ha de tenir una freqüència respiratòria de             

rescat la qual asseguri les mínimes necessàries que en un nounat són entre 40 i 60.                

Però, quan aquest nen respira espontàniament, aquests respiradors s'acoblen a la           

seva respiració per tal de que el nen no hagi de lluitar contra el respirador. 

- Com creu que es podrien reduir els problemes pulmonars en els nadons             
prematurs? 
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Realment és el que hem anat dient. El més important seria evitar la intubació ja que                

encara que hi hagi casos en els quals sigui necessària, els ventiladors mecànics             

donen molta pressió al pulmó i això provoca molts danys posteriors ocasionats per             

la pressió i el volum en excés. Per tant, quan menys temps estigui un nen intubat,                

millor. Nosaltres quan tenim a nens intubats, cada dia els tornem a evaluar per              

saber si els podem extubar, encara que tampoc és bo estar-los intubant i extubant              

tota l'estona perquè això podria causar una situació d'estrès al nen. 

Actualment, els ventiladors cada vegada són més fisiològics i més bons i cada             

vegada se'ls associen menys danys. Sobretot els respiradors no invasius com poden            

ser els CPAP els quals són molt potents i estan col·laborant molt a la no intubació                

dels nadons.  

8.1. Conclusions de la visita a l’hospital Germans Trias i Pujol: 
En primer lloc, en aquest hospital, si al part no hi ha cap complicació, s’intenta               

retardar al màxim i es dona corticoides a la mare per a la maduració pulmonar,               

d’aquesta manera el que es vol intentar és que quan el nadó neixi, estigui el més                

desenvolupat possible. Després, quan el nadó neix, l’ingrés a la UCIN es produeix o              

no segons l’edat gestacional, si tenen menys de 34 setmanes, generalment queden            

ingressats. Pel que fa a donar-los l’alta, no hi ha establertes cap condicions sinó que               

es dona en funció de si el nadó va guanyant pes, de si pot respirar i alimentar-se de                  

manera autònoma i de si el seu estat general és correcte.  

D’altra banda, pel que fa als problemes i als tractaments dels pulmons, les dues              

professionals estaven d’acord i li van donar molta importància al fet de tractar al nen               

el més aviat possible per a que els seus pulmons s’obrin i comencin a respirar per si                 

mateixos. Per això, van destacar el fet de posar-los el CPAP i el Surfactant quan               

acaben de néixer ja que s’ha vist que això redueix molt els possibles problemes              

posteriors. 

Finalment, la participació directa dels pares durant tot aquest procés és molt            

important ja que beneficia al nen però també els ajuda molt a ells a superar aquest                

xoc que pateixen quan el seu fill és prematur. 
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9. VISITA A L’HOSPITAL PARC TAULÍ DE SABADELL 
El dia 3 de novembre de 2019 vaig anar a l'hospital Parc Taulí de Sabadell on també                 

vaig visitar l’UCIN per veure com funcionava i per veure si hi havia diferències amb               

la de l'hospital Germans Trias i Pujol. En primer lloc, en aquest hospital no vaig               

veure només l’UCIN sinó que aquesta      

estava connectada amb tota la UCI      

pediàtrica i, per tant, em van ensenyar       

totes les instal·lacions que hi havien      

en aquella planta. En primer lloc, vaig       

veure unes sales on es guarden les       

incubadores i la resta de material que       

necessiten. També vaig veure unes sales on es desinfecta tot aquest material, ja             

que en aquest hospital cada 9 dies la incubadora es desinfecta i es canvia per evitar                

les possibles infeccions del nen. Després, vaig veure les habitacions que els pares             

tenen per poder dormir, la sala on es guarda la llet, tant la materna com la del banc                  

de llet, i vaig entrar a la sala de cures mitjanes neonatals on hi havien molts bressols                 

junts i on també estaven els pares. 

En segon lloc, estaven les UCIs. Primer vaig entrar a l’UCI pediàtrica per a nens de                

0 a 16 anys on hi havien 6 boxs amb llits, monitors i els materials necessaris durant                 

l'estada dels nens. Després vaig entrar a l’UCI neonatal on hi havien 6 boxs amb               

incubadores i tot el material necessari per als nadons, a diferència de l'altre hospital,              

aquí tots els nens estaven separats. D'aquests 6 boxs, només 2 estaven ocupats, en              

un hi havia un nen que pesava 1 kg i en l'altre hi havia un que acabava d'entrar de la                    

sala de parts i, per això, estava amb la llum ultraviolada a sobre i li estaven posant                 

les coses que necessitava per     

mantenir-lo estable. A banda dels 6      

boxs, hi havia una altra sala amb       

un llitet petit on es feien les       

intervencions quirúrgiques i on es     

feien els estudis per saber com      

estaven quan acabaven de venir     
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del part. Aqui també hi havia una màquina especial per saber si tenien algun dany al                

cervell com per exemple una hemorràgia o un coàgul. 

Finalment, a continuació de l’UCIN es trobava la sala de parts per a que quan sigui                

necessària una hospitalització, sigui més fàcil el trasllat. 

Al finalitzar aquest recorregut per tota la planta, ja vaig poder fer la meva entrevista               

a una pediatra i a una infermera: 

Entrevista a la infermera Lorena  

- Quan i com es comença a notar que el nadó pot ser prematur? Es comença a                 
tractar a la mare d’alguna manera abans de que el nadó neixi? 

A les ecografies prèvies sovint es veu si hi ha algun problema, ja sigui en base al                 

nen o en base a la mare, és a dir, si hi ha dilatació del coll de l’úter i, per tant, si                      

naixerà abans d’hora. Amb tot això el que s’intenta fer es tractar a la mare segons el                 

grau de gravetat del problema que pugui haver. Primer, si es tracta del tema de la                

dilatació, se li recomana repòs però en funció del problema que hi hagi que pot ser                

una infecció, un sagnat, etc., doncs es tracta de manera diferent. També hi ha              

vegades que un cop es detecta el problema s’ha de provocar el part. 

En tots els casos, el primer que fem és tractar a la mare i, si ja sabem que el nadó                    

serà prematur el que fem és tractar a la mare amb corticoides per madurar el pulmó                

i així poder millorar la qualitat del naixement del nadó. 

- El moment del part és igual que el d’un altre nadó qualsevol o es segueixen                

algunes precaucions? 

Evidentment el part no és igual. Quan ja se sap que el part és prematur, es                

segueixen una sèrie de precaucions com, per exemple, que hi ha d’haver la             

presència d’un pediatra quan en un part normal no acostuma a haver-hi. Depenent             

de la gravetat o del grau de prematuritat que el nen pugui tenir, inclús por haver-hi                

una infermera neonatal. I sempre hi hauran molts professionals al seu voltant. 

- Els nadons van directament a l’UCIN? Com es decideix? 
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Es decideix en funció del grau de prematuritat. Els que són menors de 32 setmanes               

ingressen directament a l’UCIN però els que són majors de 32 setmanes van cap a               

cures mitjanes. 

- Quina importància té la col·laboració dels pares durant tot el procés            

postpart? Les seves preocupacions i els seus objectius són els mateixos que            

els del personal de l’hospital? 

Evidentment no són els mateixos però cada cop s’intenta més que vagin tots cap al               

mateix sentit. Nosaltres com a professionals ens preocupem de l’estat de salut del             

nen i, en canvi, els pares encara que també es preocupen, ho fan des d’una altra                

perspectiva. 

A més, és molt important que nosaltres també ens preocupem de la seva vivència              

perquè encara que abans del part et preparin i et diguin que pot ser prematur, mai                

s’adonen del que és fins que no arriben aquí. Segons les experiències que jo he               

viscut, viure una prematuritat fins que no estàs aquí no saps el que és, per això, pels                 

pares és molt dur i han de passar per un procés d’adaptació però el personal sanitari                

els acompanyem en aquest procés per a que ho puguin viure millor. 

- En quin moment els nens poden ser donats d’alta?  

Un cop que entren aquí, els nadons es donen d’alta quan el seu estat de salut és                 

perfecte, és a dir, quan es pot garantir el seu estat de normalitat al domicili. Hi ha                 

nens que se’n van sense cap tipus d’ajuda però també hi ha nens que se’n van amb                 

oxigen o amb un altre dispositiu. Es donen d’alta quan són capaços de mantenir un               

bon estat de salut, és a dir, quan: 

- El nen agafa pes. 

- Quan menja correctament. 

- Quan manté les saturacions i les constants correctes. 

Però, realment depèn de cada nen, de si té seqüeles o no, de si té una patologia de                  

base o no i en funció d’això preparem als pares per a que puguin ser capaços de                 

cuidar d’ell. 

- Creus que l’atenció que se li dona als pares és la correcta o que hauria de                 

canviar alguna cosa? 
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Intentem fer-lo bé però encara hem de millorar molt per tal de que els pares entrin                

del tot en el procés. Nosaltres ho estem intentant fer ja que som una unitat oberta 24                 

hores i intentem que els pares col·laborin més en el cuidat del seu nadó encara que                

aquests siguin molt prematurs. Estem intentant millorar això però ens queda camí            

encara. 

- Des de la teva experiència, creus que hi ha molta diferència entre el              

desenvolupament a la llarga d’un nen prematur i d’un nen que no ho és? 

Depèn del grau de prematuritat i depèn de com de malament ho hagi passat el nen.                

Si ha sigut un gran prematur amb moltes complicacions, encara que afortunadament            

són els menys abundants, doncs sempre tenen un grau de petita dificultat respecte             

a la resta. Però, la gran majoria crec que no hi ha moltes diferències ja que han                 

avançat molt els tractaments i les cures que els donem. 

- Cap a on creu que evolucionarà o que hauria d’evolucionar la Neonatologia? 

Crec que hauria d’evolucionar de manera que els pares puguin treballar i puguin             

formar part de tot el procés, no apartar-los des d’un començament ja que encara              

que el maneig del nadó és cosa dels professionals, els pares també han de              

participar. Des del meu punt de vista, crec que la família és la clau. 

Pel que fa als pulmons: 

- Sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen? De què depèn? 

No, no sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen. Sempre s’ha d’administrar           

la menor quantitat d’oxigen possible per mantenir una saturació estable, s’ha d’evitar            

administrar més del compte. Per a cada edat gestacional hi ha uns nivells de              

saturació que són els correctes i són els que hem de mantenir, mai no podem pujar                

d’aquests. 

- El Surfactant té una gran importància al desenvolupament dels pulmons, com            

es fa amb un que sigui extern? I com s’administra al nadó? 

El que tenim aquí prové del porc ja que és el més semblant al dels humans.                

Nosaltres l’administrem per la tècnica Mist que es caracteritza perquè no intubem al             

nen sinó que es fica una sonda a la tràquea per ficar el Surfactant i immediatament                
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treure-li. Cada cop s’està intentant treballar més i posar en pràctica coses menys             

invasives. 

- A vegades, els respiradors mecànics poden fer malbé els pulmons, creu que             

es fan servir o es faran servir altres mètodes menys perjudicials? 

Cada vegada estem treballant en que els mètodes siguin menys invasius. Abans            

quan jo vaig començar a treballar, tots els nens s’intubaven i a tots els feien               

ventilació mecànica però ara és molt estrany el nen al qual intubem, normalment             

fem ventilació no invasiva que funciona millor. 

- Com creu que es podrien reduir els problemes pulmonars en els nadons             

prematurs? 

És molt difícil, però s’hauria d’intentar que sempre s’administrin a la mare els             

corticoides ja que aquests nens arriben amb millor estat pulmonar. I quan ja han              

nascut el que es pot fer és intentar utilitzar mètodes cada cop menys invasius per               

millorar el seu estat pulmonar. 

Entrevista a la pediatra Irene  

- Quan i com es comença a notar que el nadó pot ser prematur? Es comença a                 

tractar a la mare d’alguna manera abans de que el nadó neixi? 

A vegades les mares poden tenir un part amb dinàmica uterina i tenir contraccions              

abans de que els toqui o que sofreixin una ruptura prematura de membranes             

produint així una pèrdua de líquid amniòtic. Tot això, desencadena en que la dona              

començarà a posar-se de part però se li donen alguns medicaments per intentar             

frenar l’evolució del part i alhora se l’administra un tractament que són corticoides             

per fer que el nadó maduri a nivell pulmonar. També se’ls hi posa sulfat de magnesi                

que ajuda a la maduració a nivell cerebral. 

- El moment del part és igual que el d’un altre nadó qualsevol o es segueixen                

algunes precaucions? 

No, el moment del part no és igual. Sobretot és molt més curós amb la pèrdua de                 

calor i per això se’ls envolta amb una bossa de plàstic de polietilè. També              

necessiten una miqueta més d’ajuda en la transició, és a dir, moltes vegades             
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necessiten la col·locació d’un CPAP per a que els doni una mica de pressió al final                

de l’expiració i així que els ajudi a obrir una miqueta els pulmons, ja que aquests són                 

més immadurs. En general, tot és molt més a poc a poc i es té més cura en tots els                    

moviments. 

El part pot ser natural o per cesària, encara que s’ha vist que neixen millor si és per                  

cesària. Per això, s’intenta fer una cesària, a no ser que sigui una mare que ja entra                 

per la porta de l’hospital amb el nadó dins del canal del part. 

- Els nadons van directament a l’UCIN? Com es decideix? 

Quan neixen amb menys de 32 setmanes venen directament a l’UCIN perquè es             

consideren prematurs extrems i necessiten unes cures molt més exhaustives. 

Després també hi ha nadons que tenen més de 32 setmanes i necessiten quedar-se              

a l’UCIN. Això passa quan, bàsicament, necessiten algun tipus de suport respiratori            

o suport termodinàmic o quan tenen algun tipus d’infecció per la que necessiten, per              

exemple, suplements per mantenir la tensió arterial. 

- Quina importància té la col·laboració dels pares durant tot el procés            

postpart? Les seves preocupacions i els seus objectius són els mateixos que            

els del personal de l’hospital? 

Probablement, si en el moment del part i en el moment d’abans del part no               

haguéssim parlat amb ells, els objectius serien una mica diferents. Però com que             

parlem amb ells, els expliquem el que hi ha i el que pot passar i, d’aquesta manera                 

procurem que tinguin la mateixa consciència i els mateixos objectius que nosaltres i,             

que tot l’equip pugui anar a una per ajudar al desenvolupament del nen. 

- En quin moment els nens poden ser donats d’alta?  

Quan està a l’UCIN, normalment no se’ls dona l’alta directament sinó que passen a              

la unitat de cures intermèdies. Això es pot produir quan són majors de 32 setmanes               

sempre i quan no portin suport respiratori ni cap altre tipus de màquines. Una              

vegada estan allà, es poden donar d’alta quan pesen aproximadament uns dos            

kilograms i quan estan a prop del moment en el que haurien d’haver nascut. Els               

criteris per donar-los d’alta són: 

- Que puguin menjar de forma autònoma. 
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- Que aconsegueixin regular la seva temperatura. 

- Que no facin apnees. 

- Creus que l’atenció que se li dona als pares és la correcta o que hauria de                 

canviar alguna cosa? 

Crec que encara que tot és millorable, els pares d’aquesta unitat surten contents i              

que se senten recolzats, sobretot per les infermeres que estan molt de temps amb              

ells i els acompanyen més. 

- Des de la teva experiència, creus que hi ha molta diferència entre el              

desenvolupament a la llarga d’un nen prematur i d’un nen que no ho és? 

Crec que sí ja que quan són més grans sovint tenim en compte la seva edat                

corregida, és a dir, sempre tenim en compte que són prematurs a l’hora de              

l’adquisició del seu desenvolupament. Però un nen prematur que no ha tingut cap             

complicació sempre tindrà un desenvolupament més normal que el que sí que hagi             

tingut algun tipus de complicació. 

- Cap a on creu que evolucionarà o que hauria d’evolucionar la Neonatologia? 

Crec que hem d’evolucionar a poder tirar endavant i donar suport a aquells nens que               

hagin estat prematurs per a que en el seu futur puguin arribar a ser uns nens                

normals. També crec que no per ser cada vegada més agressius en els tractaments              

o per intentar treure endavant a nens més prematurs, s’han de justificar les seqüeles              

que els puguin quedar quan creixin 

Pel que fa als pulmons: 

- Sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen? De què depèn? 

No, no sempre s’administra la mateixa quantitat d’oxigen. D’entrada quan neixen en            

funció de la seva edat gestacional se l’administren diferents percentatges. En els            

prematurs extrems, per exemple, es comença amb una FiO2 particular que és del             9

30% però després anem variant en funció de la seva saturació d’hemoglobina i             

baixem o pugem aquesta FiO2. 

9 FiO2: Fracció inspirada d’oxigen. 
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- El Surfactant té una gran importància al desenvolupament dels pulmons, com            

es fa amb un que sigui extern? I com s’administra al nadó? 

No ho sé com es produeix ni com es fabrica, però sé que el que tenim en aquesta                  

unitat prové del porc. S’administra de manera intratraqueal. A vegades, amb el            

pacient intubat s’administra durant un minut però ara s’utilitza més la tècnica Mist.             

Aquesta tècnica es fa amb un catèter especial, molt més finet que el tub              

endotraqueal, el qual s’introdueix a la glotis administrant-lo durant un minut però            

mantenint la ventilació no invasiva. D’aquesta manera, quan passa el minut es retira             

el catèter i es deixa la ventilació no invasiva i, per tant, és un mètode molt menys                 

agressiu pels nadons. 

- A vegades, els respiradors mecànics poden fer malbé els pulmons, creu que             

es fan servir o es faran servir altres mètodes menys perjudicials? 

Cada vegada s’intuben menys nens i s'utilitza menys la respiració mecànica           

convencional que és molt més agressiva pels pulmons que la no invasiva. Es fa més               

ventilació no invasiva i inclús els nens que han d’estar intubats, els extuben de              

forma precoç per passar-los a la ventilació no invasiva i així poder evitar tot el dany                

que els hi fem als pulmons. De la mateixa manera, s’utilitzen respiradors més             

sofisticats i menys agressius que permeten un límits que nosaltres podem           

programar per a que sigui menys perjudicial. 

- Com creu que es podrien reduir els problemes pulmonars en els nadons             

prematurs? 

De moment com es fa. Madurant-los mentre estan dins de l’úter, fent una bona              

reanimació a la sala de parts i intentant ser el menys agressius possibles a l’hora               

d’intubar al pacient. 

9.1. Conclusions de la visita a l’hospital Parc Taulí de Sabadell: 

En primer lloc, en aquest hospital, el tractament que es dona durant el prepart és               

bastant semblant al de l’altre ja que també intenten mantenir al nadó el màxim de               

temps possible i també administren corticoides a la mare pel desenvolupament           

pulmonar. En el moment en el que el nadó neix sí que hi ha algunes diferències ja                 
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que en aquest hospital els nadons van directament a la UCIN quan tenen menys de               

32 setmanes i, en canvi a l’altre, hi van quan en tenen menys de 34. Això és degut a                   

que, en aquest hospital, li donen molta importància a la unitat de cures intermèdies,              

per tant, també hi poden anar nadons que necessitin atenció i diverses cures però              

que no estiguin tan greus com els que van a la UCIN. 

Pel que fa al tractament de les malalties pulmonars, també s’utilitzen mètodes molt             

semblants: per administrar el surfactant els dos hospitals ho fan amb la tècnica Mist i               

els dos utilitzen els respiradors de ventilació no invasiva per intentar que el nen              

també faci un esforç en respirar. En canvi, sí que es diferencien en el fet de que en                  

aquest hospital per poder arribar a reduir els problemes pulmonars, li donen més             

importància als tractaments d’abans del part i a l’altra hospital van donar molta             

importància al fet de portar a terme els tractaments el més aviat possible. 

Finalment, en el tracte a les famílies tenen una visió molt semblant a l’altre hospital               

ja que també pensen que cada cop s’haurien d’integrar més en les cures que es fan                

al nen perquè això els ajudaria bastant.  

 

10. ENTREVISTES A PARES DE NADONS PREMATURS  
La segona part pràctica del meu treball es basava en fer una entrevista a persones               

que havien nascuts prematures o als pares que havien tingut fills prematurs.            

L'objectiu principal d'aquestes preguntes era veure quina evolució tenien les          

persones que havien nascut prematures. 

També m'interessava veure si els problemes pulmonars eren bastant habituals entre           

la gent que havia nascut prematura i saber com havien evolucionat aquests            

problemes, per poder comprovar si realment era un seqüela important entre els            

nadons prematurs. Per això, hi havien diverses preguntes sobre els problemes que            

el nens havien tingut, tant a curt com a llarg terme, i com s’havien tractat aquests. 

Per últim, algunes preguntes estaven enfocades a saber com havia sigut           

l'experiènca dels pares dels nens prematurs i veure si des dels hospitals es dona              

una bona atenció a l'estat dels pares. 
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Dins d'aquestes entrevistes, les respostes van ser molt diverses ja que les vaig fer a               

persones amb edats molt diverses. Amb això, vaig poder comprovar que en general             

les persones prematures de més avançada edat tenien menys seqüeles que les que             

encara estaven en edats més properes al seu naixement. 

A continuació, insereixo dues de les entrevistes que més em van cridar l'atenció,             

una on s'expliquen els problemes que han tingut dos bessons la qual és bastant              

impactant i, una altra d'una nena a la que li van haver de fer una traqueotomia i que                  

té algunes complicacions però que a pesar d'això, és molt forta i ho veu amb               

positivitat. La resta d'entrevistes estan a l'apartat d'annexos. 

Entrevista a la mare dels bessons 

- Quina és l’edat actual del nen?  Són bessons i tenen 6 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes van néixer? Van néixer amb            

25 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que van tenir? Els dos van pesar 600 g 

- Com va ser el part? Va ser per cesàrea. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? A                

la setmana 24 vaig començar a tenir contraccions, per això, vaig estar en             

repòs absolut i amb un tractament d'una setmana per parar-les. Un dels            

nadons tenia molt de líquid a la placenta i pensaven que això li dificultava a               

l'hora d'obtenir aliment pel cordó umbilical, van punxar-me a la placenta per            

treure líquid. A les poques hores vaig tenir una hemorràgia i vaig patir un              

despreniment de placenta. Amb cada contracció, els nadons sofrien estrès i,           

per això, van decidir fer una cesàrea d'emergència i treure'ls. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, els dos nadons van              

ingressar a la UCIN del Vall d'Hebron i van estar allà 5 mesos i mig. 

- Quines malalties o problemas van tenir degut a la prematuritat? Com que            

són dos te'ls explico de manera individual. 

La nena va tenir un problema amb el ductus ja que estava obert però li van                10

donar Ibuprofeno i es va tancar sense operar. Va tenir Interocolitis, una            

10 Ductus: Conducte que comunica l’artèria aorta amb l’artèria pulmonar. 
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obstrucció a l'intestí. També va tenir Retinopatia i una Hemorràgia          

intraventricular de grau III, la qual va estar controlada fins que al primer any              

de vida es va decidir posar-li una vàlvula. Durant els mesos que va estar              

ingresada va patir varies infeccions que van fer que recaigués varies           

vegades. 

El nen també va tenir el mateix problema amb el ductus i el van tractar de la                 

mateixa manera. Va patir Enterocolitis però se la van tractar amb antibiòtics.            11

També va tenir una Displàsia broncopulmonar. Va patir Retinopatia la qual va            

haver de ser operada als dos ulls als 2 mesos i mig de vida. També el van                 

operar de Herniorràfia inguinal bilateral . Va tenir una Hemorràgia         12

intraventricular de grau I la qual no va haver que tractar perquè es va curar               

sola. Durant l'ingrés també va tenir varies infeccions importants. 

- Quin tipus de tractament van rebre? D'una banda a la nena li van tractar la               

Interocolitis mitjançant una operació a la qual li van haver de treure 10 cm              

d'intestí als 20 dies de néixer. La Retinopatia va haver de ser operada dels              

dos ulls però va tenir una bona evolució clínica. Va haver d'estar intubada             

durant bastant de temps i va necessita CPAP fins als dos mesos de vida i li                

van haver de passar cànules d'alt flux durant un mes. També va tenir ajuda              

d'oxigen fins als quatre mesos de vida, això li va provocar una Displasia             

broncopulmonar. Durant l'ingrés va haver de rebre 14 transfusions d'eritròcits,          

20 transfusions de plaquetes i una de plasma. 

D'altra banda, el nen va estar intubat durant els 20 primers dies però després              

va empitjorar el seu estat a causa d'una Enterocolitis i el van haver d'intubar              

durant 20 dies més. Després de 5 mesos li van poder retirar l'ajuda d’oxigen              

però li van detectar una Displàsia broncopulmonar. Durant tot l'ingrés va rebre            

9 transfusions d'eritròcits i 7 de plaquetes. 

- Com han evolucionat les malalties? Tenen seqüeles actualment? A la          

nena després de sortir de l’UCIN li anaven controlant l’hemorràgia del cervell i             

li havien de posar una vàlvula nova cada any. Després d'un any, van veure              

11 Enterocolitis: Malaltia produïda qual el teixit de l’intestí gros s’inflama. 
12 Herniorràfia inguinal bilateral: Protursió d’una porció de l’intestí a través d’una obertura de              
la paret abdominal de les engonals. 
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que els ossos del cap s'havien tancat abans d'hora així que li van fer una               

Craneosinostosis, que és una operació en la qual li trenquen l'os del cap i li               

posen uns topalls per a que no es torni a juntar abans de temps, aquests amb                

el temps són absorbits pel cos. Pel que fa a la Broncodisplasia pulmonar,             

després de sortir de l'hospital no podia mantenir contacte amb ningú que            

estigués refredat i a l'hivern sovint agafa bronquitis per les quals dos cops ha              

hagut d'estar ingressada amb suport d'oxigen. A causa de la Retinopatia ha            

hagut de portar ulleres. Una altra seqüela que li va quedar és el retard              

maduratiu i de creixement ja que va començar a caminar amb dos anys i mig i                

va començar a parlar amb 3 anys, degut a això va començar l'escola un any               

més tard. També ha de posar-se l’hormona del creixement. A pesar de tot             

això, és una nena molt feliç i que fa una vida normal però que continua fent                

visites amb molts especialistes i necessita l'ajuda d'un logopeda. 

Al nen, als dos anys de vida també li van haver de fer una Craneosinostosis i                

a causa de la Broncodisplasia pulmonar, va haver de prendre les mateixes            

precaucions que la seva germana encara que ell encara no ha presentat            

problemes pulmonars. A causa de la Retinopatia, també ha de portar ulleres.            

Als dos anys i mig, els pediatres van veure que no atenia i el van derivar a                 

una psicòloga la qual va veure que tenia TEA (trastorn de l'espectre autista)             

encara que hi ha algunes conductes que sí que les té però d'altres que no,               

per exemple busca el suport de les persones. Una altra seqüela és que té un               

retard maduratiu i de creixement, va començar a caminar als 2 anys i va              

començar a dir paraules amb 4 anys. També s'ha de posar l'hormona del             

creixement des dels 5 anys. A causa de tot això, va començar l'escola un any               

més tard i ha d'anar a una escola especial ja que encara no parla amb               

fluïdesa i és un nen que té problemes de conducta. També continua tenint             

visites amb diversos especialistes. A pesar d'això, és un nen feliç i capaç de              

portar una vida normal dins de les seves limitacions. 

- Quan van sortir de l’UCIN, van continuar rebent tractament? Els dos quan            

van sortir de l'hospital no prenien cap medicació però sí que tenien controls i              

seguiments per nombrosos especialistes com pneumòlegs, cardiòlegs,       
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neurocirurgians, otorrinolaringòlegs, oftalmòlegs, psicòlegs i pediatres de       

capçalera. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés dels teus fills? Durant el temps d'ingrés             

vaig tenir moltes incertesses; si podrien superar-ho, com ho anaven a           

superar, si tindrien seqüeles... Cada dia que anava a visitar-los anava amb            

una mica de por perquè hi havia cops que per la nit estaven estables però al                

matí quan tornavem a visitar-los, tenien alguna infecció i havien empitjorat.           

També estavem allà amb altres nens que patien el mateix que els meus i que               

no ho havien superat i, això et feia pensar molt. Recordo que havia una cosa               

molt positiva que era la sala de lactància, allà ens reuniem totes les mares              

per comentar els problemes dels nostres fills i com que hi havien mares que              

portaven més temps, doncs t'explicaven la seva experiència i, et donaven           

ànims per a fer-te pensar que el teu fill també ho superaria. 

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant dels teus nadons com de tu? Sí, tant els metges              

com les infermeres feien tot el que podien per poder treure'ls endavant. Per             

part de les infermeres, també vam rebre molta ajuda ja que tenien cura de              

nosaltres i ens explicaven altres casos semblants per animar-nos. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? Sempre es pot millorar tot, però del tracte que van rebre no               

tinc cap queixa. 

 

Entrevista a una nena que va néixer prematura 

- Quina és la teva edat actual?  Tinc 17 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes vas néixer? Vaig néixer           

amb 6 mesos i 3 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que vas tenir? Vaig pesar 960 g 

- Com va ser el part? Va ser un part per cesàrea. 

- Saps per què va ser un part prematur o si la teva mare tenia algun factor                

de risc? A la meva mare li van recomanar que no tingués fills ja que tenia un                 

problema cardíac i no sabien si podria aguantar un embaràs. 
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- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, vaig estar 3 mesos a               

l’UCIN. 

- Quines malalties o problemas vas tenir degut a la prematuritat? Vaig           

tenir Estenosis subglòtica . 13

- Quin tipus de tractament vas rebre? Degut a aquesta malaltia em van            

haver de fer una Traqueotomia i també em van donar medicaments de tot             14

tipus. 

- Com han evolucionat les malalties? Tens seqüeles actualment? Han         

evolucionat bé encara que tinc algunes cicatrius, tinc la veu afònica i he patit              

alguns problemes respiratoris. 

- Quan vas sortir de la UCIN, vas continuar rebent tractament? Sí, quan            

vaig sortir vaig estar 6 mesos ingresada en planta. Després m’han anat            

controlant degut a la traqueotomia i a diversos problemes pulmonars que he            

tingut.  

De totes aquestes situacions, al final acabes aprenent i personalment crec           

que néixer amb complicacions m’ha fet més forta. 

 

10.1. Conclusions de les entrevistes a casos reals de nadons prematurs: 

Com que les entrevistes engloben a persones de diverses edats i que han nascut              

amb diferents edats gestacionals i amb diferents pesos, he pogut comprovar que en             

general les seqüeles es reduïen quan les persones eren més grans. També, he             

comprovat que el pes i l’edat gestacional és directament proporcional amb els            

problemes i les malalties que després pateixen, contra més petits siguin, més            

problemes tindran. 

 

Pel que fa al tipus de part, he comprovat que aquest no té res a veure amb els                  

problemes posteriors ja que alguns nadons prematurs han nascut per part natural i             

d’altres per cesària. 

13 Estenosis subglòtica: Disminució o obstrucció a la laringe causades per engreixament de             
l'àrea subglòtica. 
14 Traqueotomia: operació que es basa en crear una obertura a través del coll dins de la                 
tràquea. 
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Després, tal i com vaig veure a la part teòrica, els factors que provoquen parts               

prematurs no estan determinats i, per tant, sí que hi havien alguns casos amb els               

factors diagnòsticats i d’altres que no els sabien. El factor que sí que he vist que és                 

bastant determinant és el fet de que els nadons siguin bessons ja que tres mares a                

les quals els he fet aquesta entrevista coincideixen en això. 

Les malalties que havien tingut i el tractament d’aquestes ha estat molt divers però              

sí que he vist que les malalties a tot el sistema respiratori són bastant usuals, ja que                 

de bastants nens les havien patit. També hi ha hagut altres persones les quals no               

han patit cap malaltia.  

Pel que fa a les seqüeles que aquestes els han deixat, en la majoria de casos o no                  

eren molt perjudicials per a la vida de l’individu o no en tenien cap. No obstant,                

també he entrevistat a altres persones a les quals sí que els ha quedat una mica de                 

seqüeles però estan sent tractades i en tots els casos, els nens que han estat               

prematurs porten una vida normal. 

 

Algunes entrevistes les he fet a pares dels nadons que opinen que el tracte que van                

rebre per part de l’hospital va ser excel·lent i que no creuen que es pugui millorar                

res. Tots ells han estat d’acord en que aquest procés és molt difícil i molt dur ja que                  

tenen moltes incerteses sobre com serà el desenvolupament dels seus fills.  

 

11. ASSISTÈNCIA ALS PARES 
Després d'haver fet les entrevistes tant al personal de l'hospital com als pares de              

nadons prematurs, he vist que el sentiment més usual en ells és la preocupació i la                

incertesa de com avançarà la prematuritat dels seus fills. Per poder facilitar aquest             

procés tan complicat per als pares, s'han creat algunes associacions que els donen             

suport i els ajuden. 

Una de les primeres associacions que es van crear va ser           

l'associació de pares de nens prematurs (APREM) amb la qual          

em vaig posar en contacte per saber els seus objectius i els            

projectes que feien per ajudar als pares. Aquesta associació es          

va fundar l'any 1999 per un grup de pares que tenien als seus fills              
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hospitalitzats a la unitat de Neonatologia i des d'aquest moment, han treballat amb el              

fi de recolzar-se entre ells i de contribuir a un bon desenvolupament dels nadons. 

El seu objectiu principal és ajudar als nadons prematurs a que puguin desenvolupar             

tot el seu potencial mitjançant l'atenció als seus pares i amb l'ajuda d'autoritats,             

d'entitats públiques i privades i, de professionals. Per fer això, intenten orientar als             

pares proporcionant-los els consells i el suport dels pares que ja han viscut aquesta              

experiència, mentalitzant-los de la importància que tenen durant tot el procés i            

donant-los informació per part dels professionals.  

També, intenten impulsar l'ajuda de professionals d'altres àmbits com psicòlegs,          

fisioterapeutes, pedagogs, etc., i intenten col·laborar amb aquelles entitats que          

ajudin al bon desenvolupament dels nadons prematurs i, que investiguin sobre les            

malalties associades a la prematuritat. 

Actualment, els projectes que fan són: 

- Diversos actes i conferències per conscienciar i informar sobre la prematuritat i, per              

poder obtenir diners per continuar investigant. 

- Tenir un apartat de consultes a professionals obert per aquells pares que vulguin              

una altra opinió sobre les patologies del seu fill. 

- Establir un servei d'atenció als pares per aquells que sol·licitin ajuda i suport de               

famílies que ja han passat per això. 

A Barcelona, podem trobar l’associació Somprematurs els objectius de la qual són            

molt semblants als d’APREM. Bàsicament el que busquen és donar suport als pares             

mitjançant xerrades i reunions amb altres que ja han passat per la mateixa situació. I               

també, intenten recaptar diners per continuar investigant i poder millorar la qualitat            

de vida d’aquells nens que neixen prematurs. 

Aquestes associacions són molt importants per conscienciar a la gent de la            

prematuritat i per adquirir ingressos per poder investigar la prematuritat o per poder             
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millorar les condicions dels nadons. Però, sobretot, serveixen com un suport moral            

per als pares ja que es troben amb gent que ha passat per la mateixa situació, que                 

els entén i que els ajuda a saber com han d'actuar.  

Els pares que demanen ajuda a aquestes associacions sempre acaben passant           

aquest procés millor, perquè veuen que altres nadons que estan en la mateixa             

situació que els seus fills, han aconseguit desenvolupar-se correctament. 
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12. CONCLUSIONS 

Després de tota la informació que he obtingut mitjançant aquesta recerca, he vist             

que el fet de que neixin nadons prematurs i que tinguin problemes pulmonars, ni es               

pot evitar ni es pot controlar ja que els factors que donen lloc a aquest tipus de part                  

són molt diversos i moltes vegades no s'arriben a conèixer, per això, la Neonatologia              

només pot arribar a prevenir els possibles problemes i en els últims anys ha avançat               

molt. 

Pel que fa als problemes pulmonars, he observat que és bastant habitual degut a              

que no només es creen problemes a causa del naixement prematur sinó que també              

es creen a causa de les solucions que es donen per a que els nadons puguin                

respirar, les quals, posteriorment, poden ocasionar altres problemes. 

Per això, el tractament més important per reduir el problemes pulmonars és intentar             

que aquests funcionin per si mateixos el més aviat possible. Actualment, el mètode             

que s'utilitza per madurar als pulmons abans del part, és l'administració de            

corticoides. I després de part, s'administra surfactant, oxigen o aire per tal de que els               

pulmons s'obrin i comencin a funcionar de manera autònoma el més aviat possible.             

En cas de que això funcioni, ja es reduiran molts dels problemes que sorgeixen a               

causa d'utilitzar els respiradors. 

D'altra banda, si no s'ha pogut solucionar la problemàtica amb aquests tractaments,            

caldrà que s'utilitzin els respiradors ja que si no, els nadons no podran respirar.              

Actualment, s'utilitzen els respiradors no invasius els quals tenen uns mecanismes           

que fan que s'administri el mínim d'oxigen necessari per a que el nadó intenti              

respirar per si mateix i que les màquines perjudiquin al mínim als seus pulmons. 

Tenint en compte tot això, crec que per evitar els problemes respiratoris, primer             

s'haurien de prendre mesures preventives com per exemple l'administració de          

surfactant o d'oxigen immediatament després de que el nadó neixi perquè d'aquesta            

manera els pulmons funcionaran millor i més ràpid. Després, en cas de que això no               

sigui suficient, crec que s'ha de continuar avançant pel camí que ja s'està fent per               

poder fer que els respiradors no respirin pel nadó sinó que l'ajudin a fer-ho.              
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D'aquesta manera, cada cop els pulmons sortiran menys perjudicats i es           

desenvoluparan abans i, per tant, les malalties pulmonars en nadons prematurs           

també es reduiran notablement. 

Encara que el fet de néixer prematur, durant els primer anys pugui ser difícil i puguin                

haver-hi alguns problemes, després dels casos reals amb els que he parlat, he vist              

que generalment, a la llarga no queden moltes seqüeles greus i això fa que els               

pares que tinguin risc de part prematur tinguin esperances respecte al futur del seus              

fills. 

Finalment, pel que fa a l'atenció que es dona a les famílies, segons les respostes               

que m'han donat els pares de nadons prematurs, aquestes reben una atenció            

immillorable i totes elles estan molt agraïdes per tota l'ajuda que el personal dels              

hospitals els proporciona. En canvi, segons la visió que té el personal de l'hospital,              

creuen que encara que ells fan tot el que està al seu abast per ajudar a les famílies,                  

també els ajudaria molt el fet de que s'involucressin més en tot el procés. Per això,                

crec per ajudar a les famílies a superar tot aquest procés caldria aconsellar-les en              

que el millor és que passin el màxim de temps possible a la UCIN. Un altre mètode                 

per ajudar a les famílies són les associacions de nadons les quals asseguren que la               

seva ajuda és molt important per pares que estan passant per aquesta situació. 

En conclusió, crec que s'està avançant per un bon camí ja que, tal i com m'ha                

explicat el personal dels hospitals als que he anat, és molt important que en              

comptes de trobar solucions per a les malalties que es deriven dels problemes             

pulmonars, s'intenti utilitzar tractaments el més aviat possible per fer que els            

pulmons dels nadons madurin i que puguin funcionar de manera autònoma per tal             

de que no necessitin cap mena de màquina que els perjudiqui.  

També, penso que per aquest procés és molt important que els pares estiguin en tot               

moment a prop del nadó ja que això ajudarà tant al nadó com a ells i farà que tot                   

aquest temps sigui menys difícil. 
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16. ANNEXOS 

Entrevista a un home prematur: 

- Quina és la teva edat actual? Tinc 58 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes vas néixer? Vaig néixer           

amb 7 mesos. 

- Quin va ser el pes aproximat que vas tenir? El pes no va arribar als 1700 g 

- Com va ser el part? Vaig néixer a casa així que va ser un part natural. 

- Saps per què va ser un part prematur o si la teva mare tenia algun factor                

de risc? No tenia cap factor que pogués provocar un part prematur. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? No va haver-hi cap             

tractament ja que no vivia a prop de cap hospital i, per tant, no vaig estar                

ingressat ni a un hospital, ni a una incubadora, ni res. 

- Quines malalties o problemas vas tenir degut a la prematuritat? No vaig            

tenir cap problema o almenys no hem van diagnosticar cap ja que no vaig              

anar a l’hospital. 

- Quin tipus de tractament vas rebre? Com que la meva mare no tenia llet,              

ella només em va poder donar el calostre i després vaig ser criat per cuatre               

dides. 

- Com han evolucionat les malalties? Tens seqüeles actualment? No, no          

tinc cap malaltia que vingui d’això. 

 

Entrevista a un home prematur: 

- Quina és la teva edat actual?  Tinc 42 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes vas néixer? Amb 7 mesos. 

- Quin va ser el pes aproximat que vas tenir? Vaig pesar 2000 g 

- Com va ser el part? Va ser un part natural. 

- Saps per què va ser un part prematur o si la teva mare tenia algun factor                

de risc? No hi havia cap factor de risc, simplement el part es va avançar. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, vaig estar ingressat 2              

mesos. 
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- Quines malalties o problemas vas tenir degut a la prematuritat? No vaig            

tenir cap problema remarcable. 

- Quin tipus de tractament vas rebre? No ho sé. 

- Quan va sortir de l’UCIN, va continuar rebent tractament? No, no vaig            

rebre cap tractament especial. 

- Com han evolucionat les malalties? Tens seqüeles actualment? No, mai          

he tingut cap problema a causa de ser prematur 

 

Entrevista a una mare d’un nen prematur: 

- Quina és l’edat actual del nen? Té 17 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Va néixer amb            

34 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 2580 g 

- Com va ser el part? Va ser un part natural. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc?               

No, no sé el perquè d'aquest part prematur. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, va estar dues             

setmanes ingressat a la UCIN. 

- Quines malalties o problemes va tenir degut a la prematuritat? Va tenir            

una malformació a les vies respiratòries. 

- Quin tipus de tractament va rebre? No sé quin tipus de tractament va rebre. 

- Quan va sortir de la UCIN, va continuar rebent tractament? Encara que al             

no ser una malformació exagerada no va ser operat, sí que havia d'estar             

ingressat dues setmanes cada dos mesos per que els metges poguessin           

estudiar correctament la malaltia. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? Actualment         

és asmàtic a causa d'aquesta malformació a les vies. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés del teu fill? Encara que no va ser amb el                

primer fill amb el que ho vaig patir ja que amb el meu fill gran també ho vaig                  

patir, estava molt espantada. 
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- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, estic molt agraïda              

tant per l'atenció que em van donar a mi com per la que va rebre el meu fill. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? No, ja que la planta estava en tot moment preguntant-me             

com estava i van ser molt amables. 

 

Entrevista a la mare d’una nena prematura: 

- Quina és l’edat actual del nen?  Té 17 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Va néixer amb            

34 setmanes amb un retràs uterí de dues setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 1200 g 

- Com va ser el part? Va ser un part natural. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? Sí,                

jo tenia diabetes i també a causa d’una infecció d’orina. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, va estar 4 setmanes              

ingressada. 

- Quines malalties o problemas va tenir degut a la prematuritat? Va tenir            

un retràs a la psicomotricitat. 

- Quin tipus de tractament va rebre? Als 4 anys va rebre teràpia amb un              

psicòleg. 

- Quan va sortir de l’UCIN, va continuar rebent tractament? Sí, va rebre un             

tractament per evitar el virus de la bronquiolitis. També va rebre unes cures             

especials fins als 3 anys per evitar infeccions i li havien de fer revisions més               

periòdiques. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? No, no té           

seqüeles. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés del teu fill? Vaig sentir-me angustiada i             

molt preocupada però amb l’esperança de que tot sortís bé. 

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, va ser excel·lent. 
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- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? En el meu cas personal no. 

 

Entrevista a la mare d’un nadó prematur: 

- Quina és l’edat actual del nen?  Té 16 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Va néixer amb            

35 setmanes i mitja. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 2400 grams. 

- Com va ser el part? Va ser un part per cesàrea. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc?               

Era un embaràs de risc perquè tenia una arteria de l’úter amb molta pressió. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, però només va estar              

un dia a neonats. 

- Quines malalties o problemas va tenir degut a la prematuritat? Només va            

trigar més en pujar de pes degut a que tenia poca força al menjar. 

- Quin tipus de tractament va rebre? No va rebre cap. 

- Quan va sortir de l’UCIN, va continuar rebent tractament? Durant el           

primer any li van fer un seguiment especial per part de l’hospital. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? No té cap           

seqüela. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés del teu fill? Vaig sentir-me molt            

preocupada però van ser molt amables. 

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, tant quan va estar a                

l’hospital com després. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? No. 

 

Entrevista  a la mare d’una nena prematura: 

- Quina és l’edat actual del nen?  Té 16 anys. 
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- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Van néixer a les             

36 setmanes, amb 8 mesos encara que jo em vaig posar de part amb 32               

setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 2200 g 

- Com va ser el part? Va ser un part per cesàrea perquè venia d’esquena. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? El                

meu pare també va ser prematur i potser va haver-hi algun factor hereditari. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? No, encara que quan em              

vaig posar de part sí que van entrar amb la incubadora però com que van               

veure que tenia un pes adequat només es va quedar unes hores a la              

incubadora per donar-li calor. 

- Quines malalties o problemas va tenir degut a la prematuritat? Em van            

dir que dormiria més de lo normal i per això l’havia de despertar per a donar-li                

de menjar per recomanació mèdica. Tenia reflux, per tant, després de menjar            

l’havia de mantenir asseguda. 

- Quin tipus de tractament va rebre? Abans del part, vaig estar ingressada i             

em van posar corticoides per madurar-li els pulmons i em van posar una             

bomba per poder controlar-me les contraccions. Després de 10 dies          

ingressada em van enviar a casa amb medicació ja que havia de prendre             

Propan per via oral. Tres dies després de deixar-me de prendre aquest            

medicament, em vaig posar de part. Després del part, vaig haver-li de donar             

vitamina D i durant una estona al dia li havia de donar una mica el sol. També                 

vaig haver-li de donar una llet especial per a prematurs la qual contenia             

suplements alimentaris perquè tenia dèficit d’algunes vitamines. Durant els         

primers anys, li van fer controls més freqüents que els d’un nen nascut a              

terme. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? Des de          

molt petita va començar a tenir moltes otitis i bronquitis, per les quals ha              

hagut d’estar ingressada. També actualment té asma severa tractada amb          

medicació diària.  

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, gràcies al tractament              
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que em van donar, la meva filla va néixer més tard i va tenir menys               

complicacions. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? No tinc cap queixa. 

 

Entrevista a un nen prematur: 

- Quina és la teva edat actual?  Tinc 16 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes vas néixer? Amb 8 mesos. 

- Quin va ser el pes aproximat que vas tenir? Vaig pesar 2250 g 

- Com va ser el part? Va ser un part per cesàrea. 

- Saps per què va ser un part prematur o si la teva mare tenia algun factor                

de risc? La meva mare tenia preeclampsia. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, vaig estar una             

setmana. 

- Quines malalties o problemas vas tenir degut a la prematuritat? Cap. 

- Quin tipus de tractament vas rebre? Vaig estar durant una setmana a la             

incubadora. 

- Quan va sortir de l’UCIN, vas continuar rebent tractament? No tenia cap            

malaltia greu així que només em van fer el seguiment habitual. 

- Com han evolucionat les malalties? Tens seqüeles actualment? No tinc          

cap seqüela perquè no vaig tenir cap malaltia. 

 

Entrevista a la mare d’una nena prematura: 

- Quina és l’edat actual del nen? Té 14 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Va néixer amb            

28 setmanes, per tant, va tenir poc pes i un creixement lent. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 780 g i quan va sortir                 

de l’hospital ja pesava 2050 g 

- Com va ser el part? Va ser un part natural. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc?               

Des del primer moment de l’embaràs, quan només tenia 3 mesos, vaig            
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començar a tenir hemorràgies i per això vaig haver de quedar-me durant tot             

l’embaràs al llit estirada per retrasar el part. 

- Va haver-hi un ingrés a la UCIN? Quant de temps? Sí però encara que va               

estar uns 3 mesos i mig ingressada, només va estar 1 mes i mig a la UCIN. 

- Quines malalties o problemas va tenir degut a la prematuritat? Des del            

primer moment no va tenir gaires complicacions ja que ho feia gairebé tot ella              

sola. Va tenir diversos refluxos a l'estomac que feien que vomités el menjar,             

inclús en un d’ells se li va tancar la tràquea i sort que la van poder reanimar                 

perquè sinó podria haver mort. També va tenir molts problemes per crèixer ja             

que menjava molt lent i li faltaven algunes vitamines. Va haver d’estar            

ingresada per broquiolitis amb una màscara i amb tractament. 

- Quin tipus de tractament va rebre? Dues setmanes abans de que la meva             

filla naixés, vaig trencar aigües i hem van ingressar donant-me alguns           

medicaments per parar les contraccions. Abans del moment del part també           

em van posar la injecció per a la maduració dels pulmons que va fer que               

aquests estiguessin formats. Quan la van portar a l’UCIN, va estar uns 3-4             

dies necessitant una ajuda per a respirar i després només li van haver posar              

una sonda per alimentar-se i diversos monitos per supervisar les constants.           

També m’havia de treure la meva llet i portar-la perquè se administrava            

directament a l'estómac amb una xeringa.  

- Quan va sortir de la UCIN, va continuar rebent tractament? Després va            

continuar tenint un seguiment general. Van fer-li un seguiment per veure com            

caminava, com movia les mans i pels moviments motrius en general. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? No li han           

quedat cap seqüela, encara que com que no creixia correctament, van haver            

de donar-li hormones de creixement fins que va fer una estirada i va             

aconseguir una estatura normal. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés del teu fill? Nosaltres ho vam passar             

bastant malament ja que només podiem fer dues visites al dia, una pel matí i               

l’altre per la tarda. Viviem lluny de l’hospital i per això ens passavem molt de               

temps anant i tornant, personalment durant aquells moments vaig dedicar la           

meva vida a la meva filla, inclús vaig deixar de treballar. 
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- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, em van tractar molt               

bé i les infermeres estaven molt pendents de nosaltres inclús deixant-nos           

entrar en horaris no autoritzats. El tracte per part de l’hospital va ser             

immillorable, tant que el següent fill que vaig tenir va ser allà. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? La única cosa que podria millorar és que crec que els pares               

haurien de poder passar més temps amb els nens ja que sempre que sortiem              

de l’hospital se’m venia el món a sobre pel fet de que no sabia com estava.                

Una altra cosa que no hem va agradar va ser que quan la meva filla va                

néixer, a mi em van portar a una habitació on hi ha havien altres mares amb                

els seus filla i això em va afectar bastant ja que jo no la vaig poder veure fins                  

passades 24 hores. 

De tot aquest procés vam quedar-me seqüeles ja que actualment tinc ansietat            

però tot val la pena quan veig que la meva filla està perfecta. 

 

Entrevista a una mare de bessons: 

- Quina és l’edat actual del nen? Són bessons, un nen i una nena, i tenen 13                

anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes van néixer? Van néixer amb            

31 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que van tenir? Un va pesar 1950 g i l’altra va                 

pesar 1390 g 

- Com va ser el part? Va ser un part per cesàrea. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? Jo                

tenia el Síndrome de Hellp. 

- Va haver-hi un ingrés a la UCIN? Quant de temps? Sí, van estar ingressats              

30 dies. 

- Quines malalties o problemas van tenir degut a la prematuritat? Van tenir            

bronquiolitis. 

- Quin tipus de tractament van rebre? Van estar ingressats però només els            

van haver de posar unes vacunes especials per a la bronquiolitis. Al nadó             
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més gran també va necessitar oxigen addicional per una falta de maduració            

dels pulmons. 

- Quan van sortir de la UCIN, van continuar rebent tractament? No, van            

sortir bé sense necessitar cap tractament extra. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? Actualment         

no tenen cap malaltia. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés dels teus fills? Em vaig sentir bé perquè              

sabia que ells estaven bé i que estaven molt ben tractats. 

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant dels teus nadons com de tú? Sí, van tenir un              

seguiment excel·lent. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? No, en el meu cas l’atenció va ser immillorable. 

 

Entrevista a la mare d’un nen prematur: 

- Quina és l’edat actual del nen?  Té 13 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Va néixer amb 8             

mesos, amb 31 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 2100 g 

- Com va ser el part? Va ser un part natural. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? No                

ho sé. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, quan va néixer se’l              

van emportar directament. Va estar ingressat 10 dies. 

- Quines malalties o problemas va tenir degut a la prematuritat? No va            

tenir cap problema. 

- Quin tipus de tractament va rebre? Va estar ingressat a la incubadora però             

no va necessitar ni estar entubat ni res, només el tenien en observació. 

- Quan va sortir de l’UCIN, va continuar rebent tractament? No, li van anar             

fent les proves necessàries però cap especial. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? No té cap           

malaltia a causa d’això. 
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- Com et vas sentir durant l’ingrés del teu fill? Bastant desconcertada però            

com que no era greu, em vaig anar tranquilitzant i mentalitzant. 

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, una atenció molt              

bona. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? No caldria. 

 

Entrevista a una mare d’un nen prematur: 

- Quina és l’edat actual del nen? Té 11 anys. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes va néixer? Va néixer amb            

28 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que va tenir? Va pesar 1600 g 

- Com va ser el part? Va ser una part natural amb un procediment normal on               

em van posar epidural. Però jo vaig estar ingresada un temps, em van posar              

maduració pulmonar i llavors em vaig posar de part. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? No                

em van fer cap prova però sí que és veritat que el meu primer fill va néixer                 

amb 8 mesos i pot ser això va influir. No sé si va ser casualitat o realment hi                  

havia algun factor però això em va condicionar a no tenir un altre fill. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, abans de que el nen               

naixés ja m’ho van avisar així que va anar directament. Va estar ingressat 1              

mes però l’última setmana ja li van treure tots els tubs i continuava a l’hospital               

per tenir-lo controlat. 

- Quines malalties o problemas va tenir degut a la prematuritat? Mentre           

estava ingressat estava completament entubat perquè no podia        

desenvolupar-se per sí mateix. 

- Quin tipus de tractament va rebre? Va començar amb un seguiment fins als             

dos anys, on li revisaven tots els problemes que pogués tenir del cor. També              

rebia classes de psicomotricitat per a que tingués una mobilitat completa. 
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- Quan va sortir de l’UCIN, va continuar rebent tractament? Sí, quan ja li             

van donar l’alta, les infermeres van continuant venint durant deu dies més a             

casa meva per revisar com anava avançant. 

- Com han evolucionat les malalties? Té seqüeles actualment? Per sort,          

només li han quedat seqüeles oculars ja que té hipermetropia amb 4 dioptries             

en els dos ulls des dels sis mesos. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés del teu fill? Encara que ja estava una              

mica mentalitzada a causa de que el primer també va ser prematur, al principi              

estava desorientada però poc a poc vaig estar més tranquil·la i pensava que             

el millor per a ell seria estar allà.  

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant del teu nadó com de tú? Sí, jo podia anar tot el                

que volgués a veure’l però com que tenia un altre nen petit doncs només              

anava uns tres cops al dia per veure com estava i també vaig donar a les                

infermeres la meva llet per a que se la donessin. No vaig tenir l’atenció de               

psicòlegs perquè no la vaig necessitar però, en general, la seva atenció va             

ser molt bona. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? Crec que no caldria. 

 

Entrevista a la mare de bessones prematures: 

- Quina és l’edat actual del nen?  Són bessones i tenen 1 any i 11 mesos. 

- Amb quants mesos o amb quantes setmanes van néixer? Van néixer amb            

35 setmanes. 

- Quin va ser el pes aproximat que van tenir? Una va pesar 1130 g i l’altra                

1090 g 

- Com va ser el part? Va ser un part per cesàrea. 

- Saps per què va ser un part prematur o si tenies algun factor de risc? El                

risc va augmentar perquè era un embaràs de bessons i també perquè no             

tenia prou espai a l’úter. 

- Va haver-hi un ingrés a l’UCIN? Quant de temps? Sí, van estar 3 dies. 
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- Quines malalties o problemas van tenir degut a la prematuritat? No van            

tenir cap problema. 

- Quin tipus de tractament va rebre? Van necessitar un respirador. 

- Quan va sortir de l’UCIN, va continuar rebent tractament? Van necessitar           

revisions bastant constants, especialment, revisions oftalmològiques i       

neurològiques. 

- Com han evolucionat les malalties? Tenen seqüeles actualment? No. 

- Com et vas sentir durant l’ingrés de les teves filles? Em vaig sentir molt              

angustiada. 

- Sents que vas tenir un seguiment i una atenció correctes per part de             

l’equip de l’hospital tant dels teus nadons com de tú? Sí, vaig tenir un              

bon seguiment i un bon tractament de les nenes. 

- Creus que es podria millorar alguna cosa respecte a l’atenció que es            

dona als pares? No. 
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