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Resum 

 

Introducció: El servei d'urgències està considerat com una de les àrees més 

crítiques, de major complexitat assistencial i activitat professional, i de més 

afluència de persones esperant ser ateses. Aquestes circumstàncies estan 

provocant efectes de caràcter negatiu, deixant entreveure una tendència clarament 

deshumanitzant de l'assistència sanitària i de les cures. 

Objectiu: Conèixer com és el procés d'humanització de l’atenció en el servei 

d'urgències, una unitat tecnificada. 

Metodologia: S’ha realitzat una cerca bibliogràfica en les bases de dades de 

Dialnet, Scielo i Pubmed. S’han seleccionat 10 articles, els quals segueixen el 

mètode de lectura crítica i els criteris d’inclusió i exclusió establerts. 

Resultats: L'experiència i la satisfacció de la persona atesa, són determinades pel 

respecte a la privacitat, per rebre informació sobre el retard i pel fet de que 

s’escoltin les percepcions pròpies i dels acompanyants. 

La persona valora que la infermera escolti els seus dubtes i que l’informi sobre els 

procediments realitzats, amb paraules de confort, tranquil·litat i suport emocional. 

La humanització té com a objectiu una nova cultura institucional. 

L’estrès laboral, la sobrecàrrega de treball, la pressió del temps, la inestabilitat 

laboral i l’ambigüitat de rols són factors que dificulten la humanització en el tracte de 

l'assistència. 

Conclusions: És necessari que des de les institucions sanitàries s’impulsi un canvi 

en el funcionament del sistema que origini nous models de treball i gestió que 

estimulin i sensibilitzin els professionals de la salut, gestors i persones ateses i els 

portin cap a una nova manera d’actuar i unes pràctiques més humanitzades. La 

humanització és molt més que ser amable, és un compromís actiu i una 

responsabilitat. 

Paraules clau: Humanització, Servei d’urgències, Infermeria. 
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Abstract 

 

Introduction: Emergency departments are considered to be one of the most critical, 

areas with the most complex care and professional activity, as well as with the 

largest number of people waiting to be treated. These circumstances are having a 

negative effect, hinting at a clearly dehumanizing tendency for healthcare and 

treatment. 

Objective: To get to know how the process of care humanization at emergency 

departments, which are higly technified units, is developed. 

Methods: A bibliographic search was performed on Dialnet, Scielo and Pubmed 

databases. 10 articles were selected, which follow the critical reading method and 

the inclusion and exclusion established criteria. 

Results: The experience and satisfaction of the person being cared for are 

determined by the respect for privacy, by receiving information about delays and by 

the fact that the patient’s perceptions as well as those of the people accompanying 

them are heard. 

The person under care appreciates that the nurse listens to their doubts and informs 

them about the procedures performed with words of comfort, calm and emotional 

support. 

Humanization aims at a new institutional culture. 

Work stress, work overload, time pressure, job instability and role ambiguity are 

factors that hinder humanization in the treatment of care. 

Conclusions: It is necessary for health institutions to promote a change in the 

functioning of the system so that new working models and management are 

generated, that change will stimulate and sensitize health professionals, managers 

and carers, and lead them to a new way of acting and to more humanized practices. 

Humanization is more than just being kind, it is an active commitment and a 

responsibility. 

Keywords: Emergency department, Emergency nursing services, Patient 

satisfaction. 
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1. Introducció 

 

1.1 Presentació 

  

El servei d'urgències hospitalàries 

 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la urgència mèdica com 

“l'aparició fortuïta en qualsevol lloc o activitat d'un problema de causa diversa i 

gravetat variable que genera la consciència d'una necessitat imminent d'atenció per 

part del subjecte que el pateix o de la seva família”. (1) 

 

El document Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos 

y garantías de los pacientes, manifesta que la percepció personal o familiar fa que 

en ocasions es produeixin “consultes per problemes poc greus que podrien ser 

resolts en altres dispositius assistencials.” També al·lega que l'atenció d'urgències 

constitueix un punt de referència bàsic i crític per al Sistema Nacional de Salut. Al 

nostre país, encara que el sistema públic de salut disposa d'altres recursos per a 

l'atenció urgent, “les urgències hospitalàries constitueixen el nivell assistencial més 

habitual, rebent un elevat volum de visites.” (2) 

 

Segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es generen al 

voltant de 26 milions de consultes anuals en aquests serveis; això suggereix que la 

meitat de la població acudeix cada any a aquests serveis, però de conformitat amb 

els resultats dels baròmetres sanitaris, les urgències hospitalàries les utilitzaria al 

voltant del 15% de la població, “el que denota que hi ha persones que utilitzen 

aquests serveis de forma recurrent, diverses vegades l'any.” (3) 

 

A Catalunya, segons l’IDESCAT, gairebé el 50% dels ingressos hospitalaris 

procedeixen d’urgències. “Aquesta xifra pot augmentar en cas d’epidèmia, com la 

grip estacional, o en cas d’accidents o catàstrofes. Sovint aquests pics d’activitat, 

alguns previsibles, augmenten la pressió sobre els hospitals, tensen els ingressos 

programats i l’activitat quotidiana hospitalària.” (4) 
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D’acord amb R. Bayés, autor de Los tiempos de espera en medicina, la diversitat i 

complexitat de situacions viscudes als serveis d'urgència hospitalaris exigeixen una 

capacitació, formació i experiència professional específiques. “Els professionals 

d’urgències sovint han de treballar en un entorn de saturació, en què cal prendre 

decisions complexes de forma ràpida. L’impacte sobre les persones que han de ser 

ateses també és molt important. El temps d’espera sumat a la incertesa és un 

sofriment mitigable.” (5) 

 

 

La humanització en la sanitat 

 

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, humanitzar és “fer i esdevenir més 

humà, menys cruel, sociable, tractable.” (6) 

Aquesta paraula es fa servir habitualment per expressar “el desig de que quelcom 

sigui bo, s'ajusti a la condició humana i respongui a la dignitat de la persona.” (7) 

 

J. Bermejo, autor de Humanizar la asistencia sanitaria, afirma que el procés 

d'humanització és part fonamental de la qualitat del servei que es presta. “Quan una 

persona està malalta, la seva dignitat es troba amenaçada de manera temporal. 

Emmalaltir fa que les persones se sentin més vulnerables i fràgils, per la qual cosa 

resulta crucial l'actitud dels professionals, disposats a respectar les persones i la 

seva dignitat.” (8) 

 

J. Tillard, responsable de Mondo sanitario, també al·lega que la presència humana 

davant les persones amb malaltia, sofriment i dolor és insubstituïble: mirar, parlar, 

somriure, mostrar calidesa, escoltar i mostrar sensibilitat i comprensió a la situació 

de l'altre. “Humanitzar requereix una actitud mental, afectiva i moral que obliga als 

professionals a repensar contínuament els seus propis esquemes mentals i a 

remodelar costums d'intervenció perquè s'orientin al bé de la persona atesa, la qual 

travessa una dificultat i per tant, és vulnerable.” Quan una persona s'acosta a un 

centre sanitari perquè necessita assistència sanitària, espera rebre una atenció 

humanitzada. (9) 
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C. Ariza Olarte, autor de Soluciones de humanización en salud en la práctica diaria, 

diu que humanitzar és molt més que ser cortès i que té un significat profund i 

comporta nombroses implicacions. “Humanitzem quan atenem a les persones des 

de la seva concepció holística; són més que físic i corporeïtat, són persones amb 

emocions i sentiments, persones que viuen en un entorn concret i en una família, 

barri, comunitat i societat. Persones singulars, úniques, que requereixen respostes 

personalitzades a les seves necessitats i expectatives. Persones capaces de 

decidir, desitjoses de participar-hi. Persones amb autonomia que tenen cura de la 

seva vida, salut i benestar. Persones amb drets i responsabilitats, lliures per triar. 

Persones que, no solament tenen problemes i dificultats, estan plenes de recursos i 

potencialitats.” Afirma doncs que la humanització, és molt més que ser amable, és 

un compromís actiu i una responsabilitat. (10) 

 

J. Bermejo, comenta en el seu article Humanizar la salud. Humanización y relación 

de ayuda en enfermería que, tot i aquest gran valor compartit que és la 

humanització, se sap que és possible despersonalitzar la vida, la salut i l'assistència 

sanitària. “Es parla d'assistència sanitària humanitzada perquè, de vegades, hi ha 

l'assistència sanitària deshumanitzada.” (11) 

 

 

1.2 Justificació del projecte 

 

“El servei d'urgències està considerat com una de les àrees més crítiques, de major 

complexitat assistencial i activitat professional, a més de l'afluència massiva de 

persones esperant ser ateses, el qual provoca una sobre utilització i massificació.” 

L’autor de l’article, J. Bermejo, expert en humanització de la salut, en dol i bioètica, 

explica que aquestes circumstàncies estan provocant efectes de caràcter negatiu 

que afecten directament, tant a la persona atesa i la seva família com al treball 

realitzat pels professionals sanitaris, i concretament, als professionals d'infermeria, 

“deixant entreveure una tendència clarament deshumanitzant de l'assistència 

sanitària i de les cures.” (11) 
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Durant els darrers anys, el CatSalut ha realitzat cinc estudis per saber com les 

persones perceben la qualitat dels serveis rebuts en l’atenció urgent hospitalària. 

La darrera enquesta de satisfacció, en la qual es pregunta en relació amb 

l’accessibilitat als serveis, el tracte dels professionals, la informació, els elements de 

confort i l’organització, es va fer entre el juny i el juliol de 2016 i els resultats van ser 

pitjors que els de l’any 2013. (12) 

Alguns dels aspectes que han empitjorat fan referència a característiques 

estructurals i organitzatives, però també de tracte, perquè “en els serveis 

d’urgències no és infreqüent que, impel·lits per la cerca de l’efectivitat en la 

resolució d’un problema de salut, la qualitat del tracte que es dispensa a les 

persones no sigui vist com un aspecte primordial a tenir en compte.” La qualitat 

assistencial és inseparable d’una bona relació clínica, hi ha unes dimensions de 

l’atenció, més o menys subjectives, que tenen molta transcendència. “És allò que 

comunament s’ha anomenat tracte.” (12) 

 

El Grup de Treball del Comitè de Bioètica de Catalunya afirma en el seu document 

Els serveis d'urgències hospitalaris: una reflexió des de l'ètica que “la sensibilitat i el 

respecte cap a la persona i la seva vivència de la malaltia, la calidesa, la 

compassió, l’amabilitat, la capacitat de comunicar-se són actituds que, de vegades, 

en el furor de l’activitat estressant de sales d’espera abarrotades i d’urgències 

col·lapsades, es van perdent, si és que es tenien, o simplement no s’acaben 

d’aprendre.” (13) 

 

1.3 Pregunta d’estudi 

 

La pregunta d'estudi que em plantejo és: Com és el procés d'humanització de 

l’atenció en el servei d'urgències, una unitat tecnificada? 
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2. Objectius 

 

Objectiu general: 

 

- Conèixer el procés d'humanització de l'atenció en el servei d'urgències, d’entre el 

període 2009-2019. 

 

Objectius específics: 

 

– Conèixer els elements claus que determinen l'experiència i la satisfacció de 

la persona atesa en una unitat tecnificada. 

 

– Identificar els elements que valora la persona atesa de les activitats 

infermeres realitzades al servei d’urgències. 

 

– Definir la humanització de l'assistència sanitària, emmarcant-la en la situació 

biotecnològica actual. 

 

– Identificar els factors que dificulten la humanització en el tracte de 

l'assistència en els serveis d'urgències hospitalàries. 
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3. Metodologia 

3.1. Bases de dades utilitzades per a la identificació dels estudis 

 
Les bases de dades consultades van ser Dialnet, Scielo i Pubmed. 

Dialnet és, segons la seva pàgina web, una base de dades que té el seu origen a la 

Biblioteca i el Servei Informàtic de la Universitat de la Rioja. La principal comesa és 

donar major visibilitat a la literatura hispana. 

Scielo (Scientific Electronic Library Online) és, segons la seva pàgina web, una 

hemeroteca virtual conformada per una xarxa de col·leccions de revistes 

científiques d’alguns països de parla espanyola, principalment. 

Pubmed és, segons la seva pàgina web, una base de dades de llengua angles que 

ofereix articles d’investigació biomèdica. Forma part de la Biblioteca Nacional de 

Medicina dels EUA. 

 

3. 2 Criteris de selecció dels estudis (inclusió i exclusió) 

 

Els criteris d'inclusió són els següents: 

– Estudis publicats de l'any 2009 al 2019. 

– Estudis qualitatius i quantitatius. 

– La població d'estudi sigui població adulta de 16 a 80 anys atesa en una 

unitat d'urgències. 

– Estudis amb pacients sense deteriorament cognitiu o problemes relacionats 

amb la salut mental. 

– Articles escrits en català, castellà, anglès i portuguès. 

 

Els criteris d'exclusió són els següents: 

– Atenció en unitats d'urgència pediàtrica. 

– Atenció en unitats d'urgència psiquiàtrica. 

– Articles qualitatius que no obtinguin una puntuació mínima de 25 en l'escala 

de Consort. 

– Articles quantitatius que no obtinguin una puntuació mínima de 18 en 

l'escala de Strobe. 
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3.3 Paraules clau (Descriptors DECS i MESH) i estratègies de recerca 

(operadors booleans) 

 

- Descriptors DeCS: Humanización, Servicio de urgencias, Enfermería. 

- Descriptors MeSH: Emergency department, Emergency nursing services, 

Patient satisfaction. 

 

Per a l’estratègia de recerca en les bases de dades de llengua espanyola, es van 

combinar les paraules clau amb l’operador booleà AND: “Humanización” AND 

“Servicio de urgencias” AND “Enfermería”. 

Al realitzar la cerca a Dialnet es van obtenir 7 resultats. D’aquests 7 se’n van 

descartar 4 un cop llegit el títol ja que tractaven altres temes. Després de la lectura 

dels abstract se seleccionen 2 articles (16, 19): 

 Dificultades para la atención en los servicios de urgencias: la espera 

inhumana. 

 Humanizaçâo da assistência de enfermagem em uma unidade de 

emergência: percepçâo do usuário. 

 

La base de dades Scielo genera 7 documents. Resulta d’interès un article (15): 

 La comunicación enfermera-cliente en el cuidado en las unidades de 

urgencias 24h: una interpretación en Travelbee. 

 

Per a l’estratègia de recerca en la base de dades de llengua anglesa, es van 

combinar les paraules clau amb l’operador booleà AND: “Emergency department” 

AND “Emergency nursing services” AND “Patient satisfaction”. 

A Pubmed s’obtenen 298 resultats. Després de la lectura dels títols i abstract se 

seleccionen 7 articles (14, 17, 18, 20, 21, 22, 23): 

 Factors affecting patient satisfaction with emergency department care: An 

Italian Rural Hospital. 

 Evaluation of emergency department nursing services and patient 

satisfaction of services. 

 Humanisation and soft qualities in emergency rooms. 
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 Factors related to negative feelings experienced by emergency department 

patients and accompanying persons: an Israeli study. 

 Building an ethical environment improves patient privacy and satisfaction in 

the crowded emergency department: a quasi-experimental study. 

 Patients' privacy and satisfaction in the emergency department: a descriptive 

analytical study. 

 Emergency department patient perceptions of privacy and confidentiality. 

 

 

3.4. Diagrama de flux 
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3.5. Sistema de lectura crítica utilitzat 

 
La lectura crítica dels articles es va fer de manera íntegra, utilitzant l'escala Consort 

(annex 1) pels estudis qualitatius i l'escala Strobe (annex 2) pels estudis 

quantitatius. Ambdues escales foren desenvolupades en col·laboració amb 

l'Organització Panamericana de la Salut, per promoure l'informe responsable de les 

investigacions per a la salut. 

 

– Estudis qualitatius. L'escala Consort té un total de 37 ítems. Del total 

d'ítems, 25 es consideren crítics i per tant han d'estar inclosos en tots els 

estudis per tal d'assegurar una bona qualitat. 

 

– Estudis quantitatius. L'escala Strobe té un total de 31 ítems. D'aquest total, 

es consideren imprescindibles 18 ítems per tal de considerar l'estudi de 

qualitat. 

 

 

Puntuació escala Consort: 

 

Títol de l'article Total, ítems inclosos 

La comunicación enfermera-cliente en el 

cuidado en las unidades de urgencias 24h: una 

interpretación en Travelbee. 

 

34/37 

Dificultades para la atención en los servicios de 

urgencias: la espera inhumana. 

 

36/37 

Humanizaçâo da assistência de enfermagem 

em uma unidade de emergência: percepçâo do 

usuário. 

 

34/37 

Factors related to negative feelings 

experienced by emergency department patients 

and accompanying persons: an Israeli study. 

 

33/37 
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Puntuació escala Strobe: 

 

Títol de l'article Total, ítems inclosos 

Humanisation and soft qualities in emergency 

rooms. 

27/31 

Factors affecting patient satisfaction with 

emergency department care: An Italian Rural 

Hospital. 

 

30/31 

Evaluation of emergency department nursing 

services and patient satisfaction of services. 

 

30/31 

Building an ethical environment improves 

patient privacy and satisfaction in the crowded 

emergency department: a quasi-experimental 

study. 

 

 

29/31 

Patients' privacy and satisfaction in the 

emergency department: a descriptive 

analytical study. 

 

27/31 

Emergency department patient perceptions of 

privacy and confidentiality. 

 

30/31 
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4. Resultats de la recerca 
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5. Anàlisi i discussió dels resultats 

 

En quant a l’objectiu de conèixer els elements claus que determinen l'experiència i 

la satisfacció de la persona atesa en una unitat tecnificada, es pot evidenciar 

l’existència d’una relació directa, forta i estadísticament significativa entre la 

privacitat i la satisfacció. Així doncs, el respecte a la privacitat per part dels 

professionals sanitaris és un element que conclou amb el benestar de la persona i 

la seva comoditat. (22, 23) 

El Grup de Treball del Comitè de Bioètica de Catalunya, explica en el seu document 

Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica que, malgrat les 

limitacions de l’espai, la comunicació, les exploracions, els tractaments, les cures o 

les activitats d’higiene, s’han de fer respectant la intimitat, tant acústica com visual, i 

s’ha de limitar l’accés dels professionals i acompanyants als estrictament 

necessaris. “S’ha d’ajudar a preservar la imatge que tota persona mereix i que 

potser per les condicions en què es troba no és capaç de mantenir.” (13) 

 

En relació amb el temps d’espera, les persones ateses n’estan insatisfetes ja que el 

consideren massa elevat (14, 16, 19). El fet de rebre informació contínua de 

personal sobre el retard té un efecte positiu en les persones envers l’atenció que 

reben. (14, 17) 

En Els serveis d’urgències hospitalaris: una reflexió des de l’ètica es comenta que la 

percepció del temps varia segons la situació personal de cadascú: el temps dels 

que pateixen dolor no és el mateix dels que tenen benestar i que, sovint, les 

persones que tenen obligacions, com per exemple persones al seu càrrec, viuen de 

manera més estressant la demora en l’atenció. “En la mesura del que sigui 

possible, cal respectar aquestes diferents necessitats i entendre que el respecte 

també es manifesta donant la informació sobre el temps que caldrà esperar per ser 

atès i explicant les raons que justifiquen la demora quan sigui necessari. Però 

sobretot, durant l’atenció, s’ha de facilitar el temps perquè la persona pugui explicar-

se, escoltar el que li diuen, reflexionar, comprendre i fins i tot plorar quan sigui 

necessari.” (13) 
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D’altra banda, en els articles seleccionats, també s’evidencia la importància que té 

per les persones el disseny i construcció de les unitats d’urgències, recursos que 

interfereixen amb l’estrès i el procés de curació. (14, 16) El fet que urgències sigui 

una unitat amb molt soroll i moviment provoca en moltes persones que no convidi a 

la recuperació ni al descans. (16, 19) 

El Grup de Treball del Comitè de Bioètica de Catalunya explica que el temps, l'espai 

i la incertesa són font de malestar per a les persones que van als serveis 

d’urgències. “Totes tres circumstàncies contribueixen a una sensació d’amenaça de 

la integritat i a una sensació de pèrdua de control.” Afegeix que “no és fàcil que un 

professional sanitari pugui resoldre aquest patiment a nivell individual i, de vegades, 

tampoc no ho és per a un dispositiu assistencial aïllat, com és un hospital, o tota 

una organització sanitària. Que no es pugui resoldre del tot el patiment, però, no vol 

dir que no es pugui mitigar.” Per a moltes persones, l'espai d'urgències entra en 

contradicció amb les condicions d’altres àrees de l'hospital, per exemple, algunes 

persones amb un sistema immunitari dèbil, pateixen a urgències per la manca 

d'aïllament. “En certes circumstàncies, el respecte a la intimitat és molt difícil, però 

la resposta global d'una organització, més enllà del servei d’urgències, pot mitigar 

els problemes d'espai.” (13) 

 

Finalment, també determina l’experiència i satisfacció de la persona el fet que 

s’escoltin i es tinguin en compte les pròpies percepcions i les dels seus 

acompanyants. (20, 23) En el document Las urgencias hospitalarias en el Sistema 

Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes s’apel·la que en 

l’acreditació dels serveis d’urgències, seria important incorporar de manera general 

la participació de les persones i de les entitats en què s'articulen. “Des de la 

reclamada humanització de la pràctica assistencial, resulta apropiat incorporar la 

percepció de les persones i les valoracions que realitzen per mitjà de reclamacions 

o suggeriments com a elements rellevants en la fixació d'estàndards.” (2) 
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Pel què fa a la identificació dels elements que valora la persona atesa de les 

activitats infermeres realitzades al servei d’urgències, es pot evidenciar que la 

satisfacció està estrictament vinculada al paper de les infermeres. (16, 17)  

Les persones valoren i necessiten informació sobre els procediments realitzats: de 

quina manera, per què i per a què i no que els tractin com a simples espectadors. 

També valoren que els dediquin temps i dedicació a escoltar els seus dubtes i 

necessitats. (16, 17, 18, 22) Els articles també evidencien que les persones valoren 

categòricament quan la infermera dona èmfasi a l'habilitat de comunicar-se i 

mantenir una comunicació significativa amb paraules de confort, tranquil·litat i 

suport emocional. (15, 17, 18, 22) 

C. Ariza Olarte, autor de Soluciones de humanización en salud en la práctica diaria 

diu que l'actitud que adopti el professional de la salut, ha d'estar matisada de 

tolerància, sensibilitat i respecte davant l’ésser humà; “és bo insistir que no només 

són importants els coneixements, les habilitats, el domini de tècniques i destreses, 

sinó que es requereix, a més, d'una actitud i una atenció. El saludar i presentar-se a 

la persona ha de ser senyal clar de reconeixement com a ens individual i únic.” 

Explica que la cortesia i un somriure afavoreixen l'apropament, confiança i seguretat 

per a algú que s'enfronta a una situació nova i desconeguda, plena d'incertesa, 

estrès i angoixa, com és la malaltia. “Mirar a la persona atesa, establir un contacte 

visual amb ella, és el pas inicial d'una efectiva relació interpersonal. El tacte és part 

important del llenguatge, una simple encaixada de mans, un copet a l'espatlla, 

poden calmar i tranquil·litzar una persona.” (10) 

 

Fent referència a l’objectiu específic que tracta de definir la humanització de 

l'assistència sanitària, emmarcant-la en la situació biotecnològica actual, es pot 

evidenciar que la humanització té com a objectiu una nova cultura institucional que 

pugui establir estàndards de relació ètica entre gestors, professionals de la salut i 

persones ateses. (19, 21) 

J. Bermejo, autor de Humanizar la asistencia sanitaria, exposa que en el món de la 

salut, on ens trobem amb la dignitat humana que se’ns presenta vulnerable i 

precària, “la humanització consistirà a promoure al màxim la responsabilitat en els 

processos d'integració i de salut, evitant que les relacions d'ajuda es converteixin en 

intervencions paternalistes i substitutòries allà on la responsabilitat de l'individu 

pugui participar, en major o menor mesura, en la lluita per la dignitat.” (8) 
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Finalment, en quant a l’objectiu que tracta d’identificar els factors que dificulten la 

humanització en el tracte de l'assistència en els serveis d'urgències, els articles 

revisats coincideixen en què l’estrès laboral, la sobrecàrrega de treball, la pressió 

del temps, la inestabilitat laboral i l’ambigüitat de rols afecten la qualitat de l’atenció. 

(16, 17, 19, 22) Es considera que la quantitat de treballadors disponibles és 

insuficient per atendre la demanda i que calen millors condicions laborals pels 

professionals. (16, 17, 19) 

Segons l’estudi Hospital staffing, organization, and quality of care: cross-national 

findings, de Linda H. Aiken, infermera investigadora de gran prestigi, la insatisfacció 

laboral, l'esgotament i les preocupacions sobre la qualitat de l'atenció són factors 

comuns entre les infermeres. Els resultats de les seves investigacions impliquen 

una atenció tres vegades de menor qualitat en els hospitals amb poc personal i poc 

suport per a les infermeres que en els hospitals amb més personal i més suport. 

(28) 

 

Concloent, els articles també coincideixen que és bàsic proporcionar formació ètica 

als professionals sanitaris i apostar per millores i canvis filosòfics, administratius i 

operatius que evidenciïn que no és suficient que el servei d’urgències ofereixi tecno-

logia avançada si no ofereix una acollida humana i terapèutica. (16, 19, 22) 
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6. Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats 

 

Els resultats d’aquesta revisió bibliogràfica podrien suposar l’impuls per a la posada 

en marxa de nous models del tenir cura, amb implementació de mesures i protocols 

que contribueixin a realitzar unes pràctiques més humanitzades al servei 

d’urgències, com per exemple: sales d’espera i d’informació més amables, 

promoure una formació integral contínua dels professionals de la salut fomentant la 

seva capacitació, vocació i professionalització, incorporar les persones ateses al 

procés d’adopció de decisions, potenciar que la transformació tecnològica vagi 

acompanyada d’una transformació basada en el component humà i fomentar 

l’educació, la formació i l’apoderament de la població envers la seva salut. 

Integrar la humanització en l’atenció del servei d’urgències dona un “plus 

addicional”, qualitat i calidesa. 

Per tot el referit i per les evidències dels articles, és convenient i necessari que en 

cada servei, en cada centre sanitari, es realitzin treballs que explorin la 

humanització de l’atenció, difonent la importància i beneficis de la seva aplicabilitat. 

Així doncs, aquest treball podria ser una oportunitat i punt de partida per a la 

creació d’un pla d’humanització, que suposaria una eina bàsica i fonamental, així 

com una base normativa per contribuir a millorar l’assistència sanitària. 
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7. Conclusions de la revisió bibliogràfica i del procés d’aprenentatge 

 

Segons els resultats dels articles revisats, el procés d’humanització és un fenomen 

complex i subjectiu que esdevé a través d’una visió integral de la persona atesa, 

donant valor a la seva forma de pensar, sentir i viure, respectant els sentiments i les 

vivències que es produeixen durant l’estada al servei d’urgències. 

Es tracta d’un canvi de paradigma, adquirint una visió holística de la persona i en la 

que és fonamental que el tenir cura sigui diferenciat i individualitzat. 

S’identifica la infermera com a peça clau dins del procés d’humanització i es 

considera fonamental que aquestes professionals tinguin valors ètics relacionats 

amb la dignitat i el valor, com són el respecte, la tolerància i la sensibilitat envers la 

persona atesa i els seus acompanyants, així com el seu autoconeixement i la 

capacitat de reflexió sobre la realització de les seves pràctiques. 

És necessari que des de les institucions sanitàries s’impulsi un canvi en el 

funcionament del sistema que origini nous models de treball i gestió que estimulin 

als professionals de la salut, gestors i persones ateses cap a una nova manera 

d’actuar i unes pràctiques més humanitzades. 

Per tal que es pugui donar aquest canvi en la cultura i en la manera d’enfocar la 

relació amb la persona, és necessària la sensibilització dels professionals sanitaris 

mitjançant la formació i capacitació permanent en temes humanístics. 

Finalment, considero que el meu procés d’aprenentatge ha evolucionat i em sento 

satisfeta amb la feina realitzada. Des del començament tenia clar que volia tractar el 

tema de la humanització i el fet de fer pràctiques al servei d’urgències durant el 

segon rotatori del quart curs va ésser una oportunitat per compaginar la realitat del 

servei d’urgències amb l’evidència científica. 

Aquest treball m’ha aportat l’assoliment de coneixements i instruccions d’un tema 

valuós que em complau. Humanitzar les cures, serà un fenomen que espero 

m’acompanyi en totes les etapes del meu futur professional, per tal d’oferir la 

qualitat de l’atenció que la societat mereix i espera del nostre col·lectiu, les 

infermeres. 
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9. Annexes 

1. Escala Consort 
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2. Escala Strobe 

 

 

 

 


