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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova obre la
Unitat de Neonatologia remodelada amb 16
habitacions familiars
Les noves instal·lacions, adaptades als estàndards actuals, permeten la
participació activa de mares i pares en la cura dels nadons les 24 hores del dia.
Les obres, finançades per la Diputació de Lleida, han comptat amb un pressupost
de 2,3 milions d’euros.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn,
han inaugurat avui les noves instal·lacions de la Unitat de Neonatologia del servei de Pediatria
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Ubicada a la cinquena planta, la nova Unitat s’ha reformat completament amb l’objectiu de dotar
l’hospital d’un servei de cures intensives i intermèdies neonatals adequat als estàndards
recomanats actualment. Aquests estàndards posen la família al centre del procés i fomenten la
participació activa de mares i pares en la cura del nadó des del seu naixement.
Per facilitar aquesta participació, la nova Unitat compta amb 16 habitacions familiars (14
individuals i 2 doblades per a bessons), on a més de l’equipament necessari per a l’atenció
mèdica, hi ha espai perquè mares i pares puguin estar al costat dels seus nadons les 24 hores
i participar de les seves cures. Concretament, hi ha 8 habitacions per a cures intensives i 8 per
a cures intermèdies.
L’UCI neonatal també compta amb una sala de descans per a pares i mares habilitada amb
taula, microones, armaris per guardar pertinències personals, lavabo i dutxa. Per la seva banda,
els controls d’infermeria han quedat integrats als passadissos i totes les habitacions estan
dotades amb càmeres de videovigilància dels pacients. La Unitat compta també amb un box
d’aïllament amb pressió positiva i negativa, pensat per a pacients immunodeprimits o
infecciosos, amb extracció d’aire independent i aïllat de la resta d’habitacions.
La remodelació també ha permès habilitar un passadís lateral de servei que proporciona un
accés alternatiu per una zona no assistencial, així com un office per a professionals, una sala
de reunions per a facultatius i un nou espai de telemedicina, per fer assistència a les famílies
per telèfon o videotrucada un cop se’n van al seu domicili. Tot i la total remodelació de la unitat,
s’ha mantingut el terra original de l’hospital, inaugurat l’any 1956, com a tret distintiu de l’edifici.
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Tant les obres com l’equipament han estat finançats per la Diputació de Lleida amb un
pressupost de 1.437.749 euros.
Eduard Solé, director clínic territorial de Pediatria de Lleida, ha afirmat que “proporcionar una
assistència no només altament tecnificada sinó també atenta a les necessitats de
desenvolupament dels nadons i de la seva família suposa menys dies d’ingrés, menys
complicacions a l’alta, menys seqüeles a mitjà i llarg termini i més qualitat, humanització i
respecte per als nadons i els seus familiars”.
El servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova atén cada any al voltant de
2.400 nadons, dels quals 400 requereixen ingrés a la Unitat de Neonatologia, la majoria per
problemes derivats de la prematuritat.
Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha destacat que “aquesta és una aposta
decidida de la Diputació de Lleida per la salut de les persones, però al temps és una acció que
s’emmarca en la nostra obsessió per dotar les nostres comarques dels serveis i les
instal·lacions adients per a fer arrelar projectes de vida a les nostres terres. L’Arnau de Vilanova
és l’hospital de referència de la plana de Lleida, i invertint aquí en qualitat de servei ho fem
pensant en la qualitat de vida de la ciutadania de Ponent. Atendre 2.400 nadons a l’any suposa
donar servei a 2.400 famílies. Aquesta planta ens ha de servir per a proclamar amb orgull que
a Lleida i l’entorn rural estem millorant les nostres condicions de vida, i que això només es fa
quan hi ha voluntat d’apostar per nosaltres mateixos”.
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