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L’ART DE CUIDAR

Les cures a les persones són la cièn-
cia de la infermeria. Cuidar va més 
enllà del compliment de tasques ru-
tinàries. És veure la persona d’una 
forma holística en tota les seves ves-
sants, i per això ens calen recursos 
científics, intuïció per a la presa de 
decisions, dur a terme accions pen-
sades i reflexionades que responguin 
a les necessitats de la persona.

Alhora, tenir cura comprèn aspectes 
de compromís i actitud envers a les 
persones i a la disciplina infermera. 

No se’ns ha d’oblidar la necessitat de 
la complicitat amb totes les discipli-
nes que s’emmarquen dins la salut. 
Cadascuna d’elles aporten un conei-
xement i un saber fer, que ens permet 
complementar tots els aspectes i que 
des de la visió holística de la inferme-
ra ens permet donar una assistència 
de qualitat.

L’OMS el darrer any va publicar un in-
forme de la situació de la infermeria al 
món on instava a enfortir el lideratge 
dels professionals d’infermeria per tal 
de tenir un paper influent en l’àmbit 
de la salut, en la presa de decisions, i 
d’aquesta manera contribuir a l’eficà-
cia dels sistemes d’atenció sanitària.

El lema d’aquest any per al Dia In-
ternacional de la Infermeria és: “Una 
veu per liderar - una visió de futur 
per a l’atenció de salut”
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La infermeria 
sempre al teu 
costat 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Un lema i una visió que ens els 10 
anys d’aquest centre, les infermeres 
i infermers sempre hem tingut pre-
sent, desenvolupant nous rols que 
ens han permès cobrir les necessitats 
de salut de la població, implemen-
tant tècniques i teràpies innovadores 
i eficients, humanitzant l’assistència, 
educant per a la salut, formant-nos 
en els diferents àmbits d’atenció, 
així com fent recerca. Tot això ens 
permet  donar unes cures de qualitat 
basades en l’evidència científica. 

Ens queda un llarg camí a recórrer 
i cal anar avançant en el desenvo-
lupament d’infermeres i infermers 
tant de pràctica avançada com de 
referents, que de forma transversal 
transmetin els coneixements, pro-
porcionin cures especialitzades i de 
qualitat, i millorin la continuïtat assis-
tencial. També hem d’incorporar el 
malalt i la seva família en els fòrums 
de discussió i decisió de polítiques 
d’atenció, així com aquells pacients 
i persones cuidadores de malalties 
cròniques que amb la seva expe-
riència poden intercanviar i trans-
ferir coneixements i experiències a 
d’altres pacients.

Immaculada Concepció Grau Farrús
Directora 
Cures i Organització d’Infermeria

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
 2

02
1 

©
 G

IN
S

A
, A

IE

Actualment a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
comptem amb:

•	 474 Infermeres/infermers
•	 14 Llevadores
•	 78 Tècniques i tècnics 

especialistes

•	 324 TCAI (Tècnic/a en 
Cures Auxiliars d’Infermeria)

•	 76 Portalliteres

Aquest diari pretén ser un resum de totes aquelles 
accions i estratègies que s’han implementat.

En aquests 10 anys les necessitats i demandes 
de salut de la població han anat canviant i evolu-
cionant, el que ens ha permès implementar nous 
rols en diferents àmbits de l’assistència.


