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. El model d’humanització SJD

Model transformació amb les persones

Els pacients, les famílies i els professionals són el motor 
de transformació de l’hospital. Escoltar-los, entendre'ls i 

conèixer la seva experiència ens ajuda a innovar i millorar 
l’atenció que oferim.

“Nothing me about me without me” Valerie Billingham, 1998

Model atenció per a les persones

Es posa en el centre als pacients i les famílies, 
donant resposta a les seves necessitats més enllà 

dels aspectes clínics o biomèdics.

Institute for Family-Centered Care (2007) – Cura Centrada en la Família  (adaptació)



. Humanització i espais
L’entorn físic de l’hospital és un element molt rellevant 
per aconseguir un hospital més humanitzat.

Espai que acull Ajuda a millorar el 

descans

Redueix la ansietat, 

por

Promou descans i la el 

cura

Pot millorar el 

benestar psicològic

Ajuda a socialitzar

Integrar el disseny, l’interiorisme i 
l’arquitectura.

Posar al centre de la integració:  
pacient, la família i professional.
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Victoria Bates (2018) ‘Humanizing’ healthcare environments: architecture, art and 
design in modern hospitals. Design for Health.

Zimring, C & Ulrich, R. (2004). The Role of the Physical Environment in the Hospital 

of the 21st Century: A Once in a Lifetime Opportunity. Centre for Health Design.



Posar al centre de la integració:  pacient, la família i professional.2

Mentalitat 
creativa

Centrar-se en 
les persones

FerEntendre Idear

Adaptació Health Design Thinking, 2019

Design thinking

+

ProfessionalsPacient - família
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CEX

CEX Espai famílies

Hall hospital Urgències
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El Centre de Càncer Infantil 
(PCCB)
• Co-disseny amb pacients, famílies i professionals 

dels espais.

• Millora i innovació en el model d’atenció.



. Metodologia
1

Co-disseny de 
l’ambientació i del model

Simulació i validació 
dels  espais

Escoltar i entendre les necessitats 
dels pacients i les famílies
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. Participació

Persones 
implicades 
en el 
projecte:

101
Pacients i 
famílies

43
Professionals



Ingressen a planta 8 i 

les infermeres els 

donen la benvinguda, 

explicant-los les 

mesures i protocols 

de la planta.

El primer dia d’ingrés el 

Pere va a buscar a treball 

social per informar-se sobre 

el permís de la feina, ja que 

li han dit que el volen 

acomiadar. 

L’EXPERIÈNCIA

Els professionals passen visita, 

però els van informant 

gradualment. El Pere decideix 

buscar informació a Internet, 

però s’acaba angoixant més. 

El Pere assisteix a una 

sessió informativa 

sobre el procés 

oncològic i el Port-a-

Cath, que li resulta 

molt instructiva.

És el tercer dia d’ingrés i la 

psicòloga encara no els ha passat a 

veure. El Pere necessita parlar amb 

algú per gestionar tota aquesta 

situació. 

. Resultats: el camí del pacient i els espais que l’acompanyen

Tractament

El journey de l’Adrián

Pre-diagnòstic Debut Tractament Seguiment Final de vida

Diagnòstic

Primer Ingrés

Primera sortida

Hospital de dia

Hospitalitzacions

Control

Recaiguda

Previ a TPH

Estada a TPH

Alta TPH 

Post-alta TPH

Complicacions

Comunicació de la 
situació

C2P2

Èxitus

Post-èxitus

Les necessitats de la família de l’Adrián

Suport logístic Suport econòmic InformacióSuport emocional Socialitzar Entreteniment

1 any 1’5 anys 1 any

Debut
El Pere es perd per l’hospital 

intentant trobar les màquines 

expenedores. 

Els informen de que els 

donaran l’alta, i els 

expliquen tot el que 

pot passar i com han 

d’actuar en cada 

situació. 

Se’ls informa de 

que no podran 

tornar a casa seva 

per seguretat. 

Hauran d’anar a la 

Casa dels Xuklis.

Un cop a la 

residència, l’Iu i el 

Pere es presenten a 

les altres famílies en 

la seva mateixa 

situació.

L’Iu no vol 

menjar i el Pere 

no sap com 

aconseguir que 

ho faci.



Entrada i Hall principal 

Consulta Externa



Espais per a les famílies

Hospital de Dia i zona quirúrgica

Passadís



Hospitalització



Sales de joc

Sala de famílies



TPH



. Aposta estratègica

. Canvi paradigma

. Valor i innovació

. Difícil tornar enrere! GRÀCIES!

. Reflexions


