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Des de 2010 es conforma una Comissió de lactància amb l’intenció d’acreditar-se com una
comissió hospitalària. Fins aquest any la Comissió de Lactància havia funcionat amb criteris
més informals. Per aconseguir aquesta acreditació la comissió es va dotar dels protocols i
procediments requerits formalment, així com una declaració d’objectius amb caràcter anyal.

OBJECTIUS PLANIFICATS:
1. Unificar criteris d’actuació per la formació de la dona i família envers la lactància
materna (veure guies assistencials, sessions,...)
2. Difondre i publicitar els deu passos de la “Iniciativa”.
- Curs lactància
- Diada lactància
- Revisió notícies de el IHAN

3.

Formar, tant a professionals com a usuaris, sobre la “Iniciativa” IHAN
- Utilització correcte de dispositius per a lactàncies difícils.
- Introducció de la utilització de la xeringa a Sala de Parts.

4.

Vetllar per l’acompliment dels mateixos al nostre centre, per tal de mantenir unes
taxes acceptables de lactància materna (≥ 85 % al moment de l’alta).
Any 2011: 88% de lactància materna a l’alta.

5. Coordinar-ne amb la societat civil: grups de mares a favor de la lactància materna.
Presència a: Tríptic informatiu
Curs de lactància: presencial i on-line (20hores)
6.

Coordinar-ne amb la resta de professionals d’altres àmbits relacionats amb la
promoció de la lactància materna
-

7.

llevadores, metges de família, pediatres d’ABS, etc.

Revisar punts dèbils per a possible auditoria de IHAN per tal de renovar guardó:
Sol·licitud de renovació de l’acreditació del guardó.

RESULTATS:
A la següent taula es resumeix les dades oficials d’assistència i participació de la Comissió de
lactància.
ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ:

SESSIONS REALITZADES
ASSISTÈNCIA MITJA %
HORES DE REUNIÓ

2010
12
81
15

2011
9
77
12

La imatge 1, presenta algunes de les accions portades a terme per la comissió:

Imatge 1. Alguns dels fulletons informatius i d’accions de la Comissió de Lactància

La següent gràfica mostra el resultats de les accions sobre el % de lactància materna a l’alta
hospitalària en el nostre centre. La dades monitoritzades per la comissió son informades
anyalment al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Gràfica 1. % de lactància materna en el moment de l’alta hospitalària
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CONCLUSIONS
L’activitat de la Comissió de lactància del nostre centre ha aconseguit dinamitzar el procés
per afavorir la lactància natural en el postpart immediat, fonamental per assolir taxes de
lactància materna acceptables durant el primer any de vida del nadó.

