Cómo solicitar visita

El Programa de Psiquiatría Perinatal del Hospital
Clínic es un servicio especializado en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psiquiátricos
asociados a la maternidad.

• Para solicitar una primera visita tendrá que traer
la hoja de derivación de su médico de cabecera
o especialista. En caso de una primera visita
posparto, es suficiente con la hoja de derivación
de la comadrona.

Servicios que ofrecemos

• Si usted ya es usuaria del Hospital Clínic sólo nos
hará falta la hoja de derivación del médico que
la envía.

Nuestro programa está dirigido al tratamiento de
la patología psíquica durante el embarazo y el
puerperio. El objetivo es conseguir una madre psíquicamente estable con el mínimo riesgo para el
recién nacido.
Los servicios que ofrecemos son:
• La planificación del embarazo en mujeres en
tratamiento psicofarmacológico o con trastornos
psiquiátricos previos.

• Puede
solicitar
visita
telefónicamente,
llamándonos al 93 227 99 48, de lunes a viernes,
en horario de 10.00 a 13.30 horas.
• En caso de no poder acudir a la cita concertada
rogamos nos lo comunique con antelación.
Asimismo le agradeceremos que nos notifique
cualquier cambio en su dirección o teléfono, por
si fuera necesario contactar con usted.

• La consulta rápida para las mujeres embarazada
que están tomando psicofármacos.
• Un plan individualizado de tratamiento durante
el embarazo, el parto y el posparto para
las mujeres con trastornos mentales graves
(trastorno bipolar, depresión o psicosis,
trastorno de personalidad, toxicomanías).
• El tratamiento de la patología psiquiátrica
secundaria a un embarazo interrumpido.
• El tratamiento de la depresión en el posparto y
de los trastornos del vínculo con el recién
nacido.
• El asesoramiento a los profesionales que lo
soliciten.
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¿Quiénes somos?
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Com s’ha de sol·licitar visita prèvia

El Programa de Psiquiatria Perinatal de l’Hospital
Clínic és un servei especialitzat en el diagnòstic i
el tractament dels trastorns psiquiàtrics associats
a la maternitat.

• Per sol·licitar una primera visita haurà de portar
el full de derivació del seu metge de capçalera
o especialista. En cas d’una primera visita
postpart és suficient amb el full de derivació de
la llevadora.

Serveis que oferim

• Si vostè ja és usuària de l’Hospital Clínic només
caldrà el full de derivació del metge que l’envia.

El nostre programa està dirigit al tractament de la
patologia psíquica durant l’embaràs i el puerperi.
L’objectiu és aconseguir una mare psíquicament
estable amb el mínim risc per al nadó.
Els serveis que oferim són:
• La planificació de l’embaràs en dones en
tractament psicofarmacològic o amb trastorns
psiquiàtrics previs.

• Pot
sol·licitar
visita
telefònicament,
trucant-nos al 93 227 99 48, de dilluns a
divendres, en horari de 10.00 a 13.30 hores.
• En cas de no poder acudir a la cita concertada
preguem ens ho comuniqui amb antelació.
A més, agrairem que ens notifiqui qualsevol
canvi en la seva adreça o telèfon per si és
necessari posar-nos en contacte amb vostè.

• La consulta ràpida per a dones embarassades
que estan prenent psicofàrmacs.
• Un pla individualitzat de tractament durant
l’embaràs, el part i el postpart per dones amb
trastorns mentals greus (trastorn bipolar,
depressió o psicosi, trastorn de personalitat,
toxicomanies).
• El tractament de la patologia psiquiàtrica
secundària a un embaràs interromput.
• El tractament de la depressió en el postpart
i en els trastorns del vincle amb el nadó.
• L’assessorament
sol·licitin.
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