
Recomanacions al tornar a casa després del naixement del vostre fill/a

Quan la mare torna a casa:

• Ha de tenir descans suficient. Aprofitar a descansar quan dorm el nen.
• Ha de fer una alimentació equilibrada.
• Cal evitar el consum de tabac.
• La higiene diària amb dutxa es podrà realitzar des del primer dia.
• No utilitzar tampons vaginals.
• Al iniciar les relacions sexuals caldrà fer servir el preservatiu.
• En cesària mantenir la ferida quirúrgica neta i seca.
• Si episiotomia mantenir-la neta amb la dutxa diària.
• Si hi ha clivelles en el mugró, posar-hi la pròpia llet i deixar assecar a 

l’aire.
• El més important és la relació amb el fill/a i amb la parella, la feina de la 

casa pot esperar.
• La mare ha de realitzar una visita a l’ambulatori on s’ha controlat 

l’embaràs amb la llevadora i/o ginecòleg, per la revisió post-part.

Quan el nadó arriba a casa:

• El melic. Cal fer una cura amb alcohol de 70º, dos cops al dia. Mantenir-
lo net i sec.

• El bany. Es pot fer un cop al dia, però no és imprescindible.
• L'alletament matern. Posar el nen al pit sempre que ho demani, "el pit 

no té horari". Els primers dies com a mínim ha de menjar 8 vegades cada
24 hores.

• El massatge i el contacte pell a pell ajuden al nadó a relaxar-se, a 
guanyar pes, a madurar el seu sistema de defensa... i a sentir-se protegit 
com quan estava dins de la panxa de la mare.

• El plor. És l'únic llenguatge que té el nen per comunicar-se.
• El passeig. Pot sortir a passeig des del primer dia de l’alta.
• El nadó haurà de realitzar una visita amb el pediatre. Recordeu de portar

sempre el Carnet de Salut del Nadó.
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