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L’Estratègia d’Atenció al Part Normal (EAPN), desenvolupada fa una 
dècada, va suposar un gran canvi en el procés d’atenció al part, va ser 
la base per a un pla d’atenció integral de cures en el procés de part 
(PAI). La EAPN té com a objectius: 

• Promoure l’ús de pràctiques clíniques basades en el millor co-
neixement disponible

• Fomentar la consideració del part com un procés fisiològic alho-
ra que el seu reconeixement com a esdeveniment singular i únic 
en la vida de les dones i les famílies, i en les relacions de parella

• Incorporar la participació activa de les gestants en la presa de
decisions informades en l’atenció al part, perquè les dones si-
guin i se sentin protagonistes i responsables del part

• Oferir cures individualitzades basats en les necessitats de cada
dona, respectant les seves decisions, sempre que no compro-
metin la seguretat i el benestar de la mare i la criatura 

• Reorientar la formació del personal de la medicina i la inferme-
ria (en especialització i formació continuada) implicat en l’aten-
ció al part, perquè siguin capaços d’incorporar els continguts
d’aquesta estratègia en el seu treball

• Fomentar el desenvolupament d’investigacions orientades a
millorar els models de provisió de serveis per a l’assistència al
part.

A partir de 2007 el Sistema Nacional de Salut inverteix en la formació 
dels professionals per actualitzar coneixements basats en la millor 
evidència científica, un millor ús de les pràctiques habituals ade-
quant l’ús racional, personalitzat i un canvi de paradigma en l’atenció 
al part incloent els constructes ètics que té l’atenció humanitzada. Es 
dota de recursos econòmics als departaments de salut per remode-
lar els espais físics en les maternitats, estructura i mobiliari amb la fi-
nalitat que la gestant pugui utilitzar altres recursos no farmacològics 

per a alleugeriment del dolor (pilota, banyera, cintes, ..) i permetent 
la mobilitat i / o deambulació (elecció de postures en dilatació i part).
Però el més destacat en aquest canvi és la inclusió de la dona en la 
presa de decisions, amb el Pla de Part i Naixement, en la qual es regis-
tren les preferències de la gestant un cop informada per la llevadora 
d’Atenció Primària.
Des de l’atenció primària es fa més promoció de les cures integrals 
prenatals (higiene, alimentació exercici físic, sessions educatives, ..), 
es reforcen i milloren les tècniques de detecció precoç de patologies 
(screaning de malalties metabòliques, endocrines), es fomenta la lac-
tància materna amb tallers grupals, assessorament en mètodes an-
ticonceptius, promoció de la salut sexual a les escoles, i es reforça la 
cartera de serveis per a altres etapes de la vida com és l’adolescència 
i el climateri.

Des de l’atenció especialitzada, es tenen en compte els drets de les 
usuàries (dret a la informació i l’autonomia) es protegeix la seva in-
timitat i confidencialitat (dilatacions individualitzades i protecció de 
dades de la història clínica informatitzada), s’utilitzen els documents 
de consentiment informat (CI) per a gairebé totes les tècniques inva-
sives emprades, es fa l’acompanyament durant el procés més indivi-
dual procurant que cada professional, cada llevadora, estigui atenent 
a una sola dona (one to one), es treballa tenint en compte el tipus de 
procés ( espontani o induït) per ser el menys intervencionista possi-
ble adequant-se al risc de l’embaràs (baix, mitjà, alt o molt alt) i pre-
servant la seguretat de la dona gestant i el seu fill.

Tot i això, hi ha una infrautilització de les competències de les lleva-
dores en l’àmbit hospitalari a tot Espanya. A tall d’exemple, a Cata-
lunya un 40% dels hospitals no estan en condicions d’oferir l’acom-
panyament continuat, personal i integral de la dona per part de la 
llevadora durant tot el procés del part.

L’evidència demostra que les cures especialitzades repercuteixen en 
la millora de la qualitat en l’atenció a les dones. S’ha de treballar en 
càlculs de les ràtios de llevadora, que no només se centrin en el nom-
bre de parts, sinó en les competències i activitats que les llevadores 
poden realitzar. I és que el nombre de llevadores als hospitals ha de 
permetre una atenció més continuada i individualitzada del part de 
baix risc, des de l’ingrés fins a l’alta de la planta de maternitat, així 
com realitzar el paper fonamental de suport per a les gestacions, 
parts i puerperi de risc elevat. Per això, les llevadores han d’estar pre-
sents en totes les àrees, ja que la cura de la llevadora es requereix 
tant en les consultes externes, com a la sala de parts i també durant 
l’hospitalització.

Cal treballar per tant per aconseguir un model d’atenció que opti-
mitzi els recursos i permeti una distribució de les funcions dels pro-
fessionals sanitaris que treballem en aquestes àrees responent a les 
necessitats i a les competències pròpies de cada perfil, per assegurar 
una atenció de qualitat.
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L’ evolució de l’atenció integral al 
part per part de les llevadores

En els inicis del segle XXI, es va produir un gir encapçalat per llevado-
res i amb el suport de petits grups de dones més conscienciades en 
el seu propi procés, que va permetre situar l’atenció al part normal en 
la posició que mai hauria d’haver perdut, humanitzada i més segura.
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