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Argumentació del projecte
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Moment
Nova concepció de la persona
Apoderament
Requeriment d’un nou tipus de professional
Directrius OMS i Departament de Salut
Replantejament de l’enfocament actual de la formació

Moment
•
•
•
•
•
•
•

Complexitat
El canvi és la constant
Vivim en uns “temps líquids”
Importància de la presa de consciència de la persona, de la seva
responsabilitat en el que li afecta i en el que afecta als que l’envolten
Importància d’apoderar a la persona perquè assumeixi aquesta
responsabilitat
La persona vol formar part del procés i s’ implica a tenir cura de
l’atenció per mantenir el benestar i la salut
Canvi substancial en l’adjudicació dels rols dels agents implicats en els
sistemes social i sanitari del segle XXI

Apoderament
“Les persones prenen decisions irresponsables quan se’ls permet
pensar que no són responsables de les seves decisions perquè una
figura d’autoritat n’assumeix la responsabilitat” (Milgram, 1963)
Importància per l’apoderament de:
o La propietat
o La voluntarietat
o L’autogestió

Nou tipus de professional
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanyar vs. solucionar
Orientar vs. manar
Fer fer vs. fer
Salut vs. malaltia
Persona vs. pacient
Flexibilitat vs. rigidesa
Pregunta vs. resposta
Autonomia vs. paternalisme
Argumentació vs. informació

Nou tipus de professional
• Comunicació bidireccional vs. unidireccional
• Atenció integral vs. atenció parcial
• Consciència i valor de la comunitat vs. individualitat
• Transdisciplinarietat vs. especialitat
• Reconeixement del rol de la infermeria en el sistema de salut
universal vs. invisibilitat, dependència, poc reconeixement
• Coherència amb els valors que vol impulsar vs. incoherència, no
assimilació dels valors

Directrius governamentals
• Organització Mundial de la Salut, 2008. Revisar els models
d’atenció i orientació dels serveis per emprendre accions
transversals, interdepartamentals i integrades adreçades a la
prevenció, a la promoció i l’atenció centrades en la persona i
amb una visió comunitària i poblacional
• Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2016. L’atenció
centrada en la persona en el model d’atenció integrada social i
sanitària de Catalunya. Model d’atenció que posa la persona com
a eix del sistema social i sanitari, promovent el respecte per la
seva dignitat i autonomia, en tant que pilars ètics fonamentals

Objectius del projecte
• Impulsar un procés de canvi: d'una formació molt basada en el
model biomèdic i que posa el seu focus en la malaltia, cap a un nou
model d'atenció centrada en la persona, on la visió salutogènica, la
promoció de la salut i l'apoderament de les persones siguin els seus
eixos principals
• Transmetre la importància d’aportar a la nostra societat titulades i
titulats d'infermeria altament qualificats que situïn a la persona,
conscient de la seva responsabilitat en la salut i benestar propi i
dels que l’envolten, com a centre de la seva atenció

Replantejament de
l’enfocament actual
•
•
•
•

Que sigui alguna cosa més enllà d’aportar coneixements
Que vagi més enllà de fer una simple sensibilització
Necessitat de fer una immersió en el nou paradigma
Provocar la vivència per integrar el nou paradigma en l’àmbit
dels “principis” que guien l’actuació professional
•
S’ha de dur a terme un veritable “canvi de cultura”

Canvi de cultura
Implica a tots els agents (interns i externs)
Totes aquelles persones que des de l'organització tenen relació amb els estudiants han de
transportar el mateix missatge, transmetre els mateixos valors/principis des del seu àmbit de
relació
Aquests principis s'han d'incorporar en tots els àmbits i escenaris de l’organització
Les persones creen les cultures i les cultures creen les persones. El projecte que presentem
té aquest propòsit: contribuir a aquest canvi de cultura perquè, amb el temps, aquesta
nova cultura sigui la base sobre la qual creixin les i els nostres professionals

