HUMANIZACIÓN

O mellor reflexo do progreso e a modernidade dunha sociedade é o nivel de calidade do seu sistema sanitario e, por tanto, todos os esforzos de mellora que se
leven a cabo nese ámbito dirán moito do talante do seu persoal sanitario e da súa cidadanía.

Se, ademais, esa sociedade é consciente de que para preservar e coidar a saúde da súa poboación co maior nivel de satisfacción da súa cidadanía é necesario
compaxinar a competencia profesional, a aposta tecnolóxica, coa calidade asistencial, e a máxima sensibilidade nas relacións entre as persoas, sen dúbida
estarase traballando na mellor das direccións.

Neste contexto, humanizar sería "poñer os medios suficientes, o que é o mesmo, xestionar para que os recursos humanos melloren a súa competencia, se
realicen e desenvolvan persoalmente, alcanzando obxectivos, que non son outros que dar calidade ao servizo sanitario, mellorando a saúde da poboación, e
aumentando a satisfacción do traballador e do usuario".

Así, constitúe un obxectivo fundamental do sistema sanitario galego, garantir o benestar físico e emocional das persoas que o utilizan, para o que é preciso
traballar por unha sanidade moderna e avanzada, e ao mesmo tempo lograr os máximos niveis de tranquilidade, confort e benestar físico e emocional das
persoas que acceden ao sistema sanitario, e esta intención queda clara no documento Estratexia de Humanización Sanitaria da Consellería de Sanidade e do
Servizo Galego de Saúde, que ten como fin último facer posible, coa participación e apoio de profesionais, que toda a cidadanía, ao acudir ao sistema sanitario, se
sinta cómoda, segura, tranquila, respectada, amparada e ben tratada por un sistema cuxa sustentabilidade contribúe a garantir.
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