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La humanització és una part fonamental de la 
qualitat assistencial que oferim. Es tracta d’un 
compromís actiu i una responsabilitat de cadas-
cun de nosaltres, fonamental si volem transfor-
mar l’assistència en un model més amable i amb 
el focus en respectar la dignitat de les persones. 

Un sistema sanitari humanitzat és aquell que 
posa tot el seu coneixement al servei de les per-
sones, pensat i concebut per a elles i amb elles. 

Engloba aspectes tan diversos com la cultura 
organitzativa, la excel·lència clínica, involucrar 
el pacient, la família i la comunitat, la innovació 
tecnològica, l’entorn hospitalari, i el compromís 
dels professionals de l’organització.  

En aquesta línia des de la Fundació Assistencial 
MútuaTerrassa , hem establert com a uns dels ob-
jectius estratègics, la Humanització de l’assistèn-
cia que proporcionem i millorar l’experiència de 
pacients, família, professionals i el nostre impacte 
en la societat.

Aquest és un projecte en el que tots els perfils de 
professionals de la Fundació Assistencial estem 
involucrats, però per fer-ho realitat és essencial 
traslladar a la pràctica diària la seva implementa-
ció. Abans però hem de conèixer en què consis-
teix, quines són les línies estratègiques i com es 
desenvoluparà en els propers anys. 

Us convidem a assistir a la sessió informativa en 
l’horari que més us convingui.

Humanització i  
Experiència Pacient 
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Yolanda Cuesta. Directora Gerent 
Fundació Assistencial MútuaTerrassa
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Mamen Nicolás. Presidenta Comissió 
Humanització i Experiència Pacient

Cap d’Àrea Projectes Assistencials 
d’Infermeria 
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Humanització MútuaTerrassa 

“Hospitales Humanos”��
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10.00h a 11.30h

12.00h a 13.30h

15.00h a 16.30h

17.45h a 19.15h

1.00h

2.00h

3.00h
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Edifici Docent
Sant Antoni, 39 de Terrassa

Sala MútuaTerrassa

HUMT
Plaça Dr. Robert, 5

Sala reunions planta 0

www.mutuaterrassa.cat   |        @Mutua_Terrassa   |        @mutuaterrassa

Inscripcions jornada:

Professionals de MútuaTerrassa: 
Campus Virtual: (http://campus.mutuaterrassa.cat)

Jornada hibrida, link connexió amb Teams 
(Només torn de dia)

15.03.23:  https://bit.ly/3EtqfZW

*Sessions emeses via teams pels professionals que 
no puguin assistir presencialment.


