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Descansar i dormir, 
necessitats fisiològiques bàsiques

} El son juga un paper crític en el manteniment de la salut i del
benestar de les persones, molts processos fisiològics
essencials succeeixen durant el son.

} Les alteracions del son són freqüents i poden afectar tant a la
qualitat com a la quantitat d’aquest i provocar trastorns tant
fisiològics com psicológics.

} La falta de son en pacients hospitalitzats s'associa a un
augment d'alteracions cardiovasculars, immunològiques,
metabòliques o cognitives com el deliri.



Descansar i dormir, 
condicionants de salut i benestar

Deixem dormir als pacients?

} 1995 (OMS) guies de soroll: el nivell de soroll en una 
habitació  d’hospital no ha d’excedir de 35 decibels. 

} 2012 ‘Annals of Internal Medicine’ va publicar un estudi que concloïa que els nivells
de soroll dels hospitals arribaven fins als 80 decibels, semblant al soroll que fa un
tren.

} 2011, l’Hospital John’s Hopkins decàleg del pacient hospitalitzat
1. “Deixeu-me dormir entre les 10 de la nit i les 6 del matí. No em prenguin

constants ni m'extreguin sang si no és vital, i si ho és, m'ho haurien d'explicar bé.
Pensin que dormir bé m'ajuda a recuperar-me i em fa sentir millor”

2. “No facin soroll en el control d'infermeria. Baixin el volum de les converses, el
televisor, la ràdio, l'ordinador i les alarmes dels aparells i monitors, especialment
a la nit. Els pacients preferim plantes d'hospitalització poc sorolloses....”



Objectiu

Ajudar a millorar el descans i el son dels nostres pacients 
disminuint el soroll ambiental, les activitats disruptives i 

la intensitat de la llum  nocturna.



Grup promotor



Qui som?

1 38 pacients de llarga estada i convalescència

36 pacients de convalescència

30 pacients de mitja/llarga psicogeriàtrica
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CSG- Hospital Sant Antoni Abat, àrea sociosanitària:



Quin nom?



Grups focals

To de veu i llum adequada

Els timbres i les alarmes del WC per la nit sonen molt fort

Alguns carros fan molt de soroll

Converses dels professionals als passadissos

Porta oberta i una petita llum a l’habitació

Preocupacions personals greus familiars

Estan moltes hores enllitats





Accions de millora

Consensuar els horaris de les diferents activitats d’infermeria 
perquè no interfereixin en el descans del pacient:

ü Les analítiques han passat de les 6 del matí (torn de nit) a les 8
hores (torn de matí).

ü S’ha revisat i conciliat la medicació prescrita, especialment els
suplements dietètics que es donaven a les 24 hores, i avançar
pautes prescrites de diürètics.

ü S’ha revisat l’horari de constants.
ü Es promou entrar a les habitacions el mínim imprescindible durant

el torn de nit i agrupar les diferents activitats (constants si cal,
medicació i canvis posturals a la vegada).

1



Accions de millora

Llum tènue als passadissos de les unitats entre les 12 pm
a les 6 am

Preferències de confort del pacient: porta de la habitació
oberta o tancada, llum a l’habitació durant la nit...

Revisió de diferents aspectes estructurals:
ü sorolls de rodes de carro de bolquers, carro roba

bruta.
ü soroll dels aires condicionats
ü il·luminació de les habitacions

2

3

4



Professional promotor 
del descans i el son

Xerrades informatives

Llanternes i xapes pels 
professionals
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Accions de millora

Cartells informatius5



Conclusions
} Múltiples factors poden afectar el son dels pacients
hospitalitzats, sent la llum, el soroll (timbres, veus,
rodes...) i la interrupció per part del personal els
principals factors.

} És necessari detectar les necessitats i preferències dels
pacients i oferir un tracte individualitzat i mitjans per
afavorir el descans.

} Cal fer un seguiment dels canvis implementats en les
diferents unitats per promoure un son reparador i amb
les mínimes interrupcions possibles.



Moltes gràcies


