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                     Nota de premsa  
 

                      

La Unitat de Cures Intensives Neonatal de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
posa en marxa la campanya ‘12 mesos, 12 lemes’  
 
La campanya informativa sobre la cura i l’atenció als nadons es va iniciar el 
mes d’abril. 
 
 
La campanya  ‘12 mesos, 12 lemes’ vol proporcionar eines per a la cura i l’atenció 
als nadons (ja siguin prematurs o hagin nascut a terme) que serveixin per millorar 
la seva evolució durant l’hospitalització. 
 
L’objectiu és reforçar i actualitzar els aspectes més rellevants en les cures dels 
nadons. Però, a més, és una manera d’implicar els pares en aquestes cures i 
d’aconseguir que se sentin partícips dels èxits obtinguts. 
 
Per iniciar la difusió de la campanya, s’ha fet un cartell amb el lema de cada mes i 
es realitzen sessions de curta durada per explicar-ne el missatge, a les quals 
poden assistir tant el personal de la Unitat i com els pares dels nadons 
ingressats.   
 
L’ordre dels lemes és: 
  

 Abril de 2017: ‘Protegim-nos de la llum’  

 Maig de 2017: ‘Rentar-se les mans ens protegeix’  

 Juny de 2017:  ‘Millor que la incubadora: mètode cangur’  

 Juliol de 2017: ‘Ben còmode em desenvolupo millor’ 

 Agost de 2017: ‘Llet materna, el millor aliment’ 

 Setembre de 2017: ‘Vigilem els accessos venosos’  

 Octubre de 2017: ‘Dolor? No, gràcies’  

 Novembre de 2017: ‘Observa'm, et puc explicar moltes coses’  

 Desembre de 2017: ‘Per fi a casa’  

 Gener de 2018: Cuidem-nos per cuidar  

 Febrer de 2018: Incorporem la família  

 Març de 2018: Evitem el soroll 

 

 
24 de maig de 2017  
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