
 

  

 

 Per mi ser infermera és un repte constant, és un repte personal. Per estar al costat 
de les persones, per poder curar i cuidar. Necessitem moltes eines personals com 
paciència, tolerància, amor als demés, al mateix temps hem d' estar en constant 
aprenentatge, actualitzar els nostres coneixements, adaptar-nos als nous i constants 
canvis, reconèixer que tenim autonomia i que som una de les figures claus en la cura 
de les persones. 
 

 Para mí, la enfermería es absolutamente vocacional y es un factor en mi vida que 
me hace ser más feliz. Una profesión que la siento acompañada de aprendizaje y 
crecimiento, pero no solo profesional, sino lo que más valoro, el personal. Me ha 
enseñado a escuchar, a comprender, a confiar, a no juzgar a acompañar, a aceptar... 
y así podría seguir indefinidamente.... Si tuviera que resumir? Mi profesión me 
ayuda a ser mejor persona y, aunque puede ser un tópico, es la realidad para mí y 
creo que para muchos profesionales de la enfermería. Tenemos una profesión dura, 
pero hermosa y agradecida. Es una profesión para mi vocacional y hace que tenga 
pasión por lo que hago.  
 

 Em sento una professional que amb tot el coneixement adquirit vetlla, cuida, estic 
per i amb la persona. L'acompanyo, l’assessoro, l'escolto i cuido, respecto les seves 
decisions, evitant prejudicis i no fer judicis de valor. 
 

 Per mi ser infermera significa cuidar i acompanyar a les persones en totes les etapes 
de la seva vida. No només als nostres pacients si no també a la família, amics i a la 
societat en general.  
 

 Para mi ser enfermera es cuidar a la persona de una forma integral y individualizada 
teniendo en cuenta sus necesidades físicas, psíquicas, psicológicas y sociales, 
acompañándola en su proyecto de vida , respetando sus principios éticos 
(autonomía, beneficencia, no-maleficencia y justicia ), con un trato humano y cálido. 

  

Què representa per a tu la infermeria? 
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 Per mi ser infermera significa, estar al costat de la persona que necessita cura de la 
seva salut, en qualsevol procés de la malaltia, en l'educació i la prevenció d'aquesta  
i també vetllar per un desenvolupament psíquic, físic, psicològic i social sa, per 
l'individu  en concret i el seu voltant. Es important per la nostra professió i ens dona 
molta satisfacció,  donar continuïtat a les cures en totes les etapes de la vida 
respectant la seva autonomia.  
 

 Com a professional d’infermeria per mi es Cuidar, aquesta es la meva essència. 
 

 Per mi ser infermera es cuidar, escoltar, acompanyar, ensenyar, aprendre, 
respectar. Es estar en constant evolució personal i professional. Es estar al costat 
dels usuaris i les seves famílies, acompanyant-los en totes les etapes de la vida. Per 
mi ser infermera és cuidar de les persones de forma integral i individualitzada; vetllar 
per un estat de salut en presencia o absència de malaltia, tenint en compte el seu 
benestar físic i emocional, els seus drets, dignitat…Considerant a la persona com un 
ésser holístic.  

 
 Ser infermera m’ajuda a ser la persona que vull ser: empàtica, amb pensament crític 

i creatiu, afavorint la comunicació, les relacions interpersonals i el treball en equip... 
m’ajuda a créixer personalment i professionalment.  
 

 Ser infermera per mi consisteix en cuidar a la persona, tant en situacions de malaltia 
com de salut, atenent a les seves necessitats biopsicosocials i respectar el COM  
cadascú vol ser cuidat. 
 

 Ser infermera, es cuidar a les persones, d’una forma holística, acompanyant-los, 
ajudant-los, escoltant-los i facilitant tot el que calgui per poder cobrir les seves 
necessitats i la dels seus familiars. 

 
 Per mi ser infermera és cuidar, entendre, comprendre , ensenyar ... a les persones 

en les diferents etapes de la vida amb salut o en absència d’aquesta . Entenen a la 
persona de una forma integral.  

 
 Una enfermera es una persona cualificada y vocacional que cuida, ayuda a las 

personas, sabe reconocer las necesidades del otro, hasta en los momentos cuando 
no puede expresarlas. Somos los profesionales que como personas estamos 
centrados en aliviar el sufrimiento de cualquier manera, empática, altruista. Es una 
profesión que requiere una formación continuada, formar parte de los equipos y 
aportar nuestro gran valor como competencia. 
 

 És el professional que presta servei a la societat, que cal coordinar-se amb altres 
professionals tant del mon sanitari com del mon social per tal de poder donar 
resposta al màxim de les necessitats de les persones que s’atenen com els seus 
familiars, per tal de prevenir, tractar i cuidar les persones que pateixen una malaltia, 



amb el propòsit de fomentar, conservar i proporcionar el millor benestar a les 
persones. 
 

 La infermera és el present i el futur de la cura integral i personalitzada de les 
persones. 
 

 Em sento orgulla de poder exercir la professió més antiga del món i l’única professió 
que tractem les persones tenint la capacitat de veure’ls d’una forma holística, que 
ens hem guanyat un lloc en la història amb lluita, amor, constància, esforç, 
dedicació, educació i investigació entre d’altres. 
 

 Podem i estem en contacte amb la vida, tant en el seu inici com en el seu final, poder 
fer aquest acompanyament i cuidar sigui en el procés que sigui és el que em dona 
sentit en la meva vida. 
 

  Com a professional d’infermeria sento que quan cuido contribueixo a humanitzar 
la salut, a part de curar, administrar medicació, aplicar tècniques i registrar el que 
faig, també en comunico, intento ser empàtica amb el pacient, de ser integral i 
prioritzar que la persona sigui el meu centre d’atenció. Experimentar i gaudir que 
una mirada, un somriure, un silenci o un gest tenen millor efecte que qualsevol 
medicament, i això és estimar amb el cor la meva professió. 

 

 

                      Florence Nightingale   
 
Lo importante no es lo que nos hace el destino, 
sino lo que nosotros hacemos de él.  

 


