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Objectius del Taller:Objectius del Taller:

ReflexionarReflexionar

CompartirCompartir

AprendreAprendre

PassarPassar--ho bho béé

Introduir una nova mirada a la consultaIntroduir una nova mirada a la consulta
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EVA
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MSHS
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InterpretaciInterpretacióó del MSHSdel MSHS

24 ítems, puntuació mín 0 i màx 96.

Valorat cada ítem des de molt d’acord al molt en desacord.

Ítems corresponen a 3 dimensions:

- COMPETÈNCIA D’ÚS: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24 (màx 48).

- MECANISME ADAPTATIU: ítems 2, 10, 14, 16, 19, 20, 22 (màx 28).

- VALORACIÓ I ACTITUD: ítems 4, 8, 11, 13, 17 (màx. 20). 
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Reflexions  MSH + EVA
(pàgina 6):

Tinc sentit de l’humor?
Com utilitzo l’humor?

Quina dimensió em retrata millor?
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MSHSconsulta
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Compareu MSHS de pCompareu MSHS de pààgines 5 i 8:gines 5 i 8:
A la pA la pààgina 9gina 9……

Anoteu les 
diferències i 
les reflexions 

que us 
suggereixin
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3 HÌPÒTESIS: 3 HÌPÒTESIS: 

H1. Sóc més catxondo a la vida que a la consulta.

H2. Pot haver-hi més o menys diferencia entre 
consulta i vida, però sempre em moc en la 
mateixa franja poblacional.

H3. La gent de C&S tenen més humor i menys gap
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Etc…
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HSQ
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InterpretaciInterpretacióó del HSQdel HSQ

-HUMOR AFILIATIU: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

-HUMOR AUTOAFIRMACIÓ: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 ,30

-HUMOR AGRESSIU: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

-HUMOR AUTO-DESCALIFICATIU: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.

Vermell: 7 >>> 1
Negre: 1 >>> 7
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Reflexions 
personals HSQ
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LL’’HUMORHUMOR
• De què estem parlant?

• Amples ressonàncies en la Medicina
– Repercussions en salut/medicina

– Es parla des de fa segles a Medicina

(difícil diferenciar humor, sentit de l’humor, 
còmic, comicitat,.....). 

La risa......
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LL’’HUMORHUMOR
1. Qualssevol referència a qualssevol dels fluids 

corporals. (filosofia hipocràtica) sang / flegma/ 
bilis groga i bilis negra.

2. Tot allò relacionat amb lo còmic i la comicitat

3. Estat d’ànim, humor depressiu/eufòric/colèric..
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LL’’HUMORHUMOR
• En aquest taller ens centrem en l’accepció 2: 

La relació entre humor i la comicitat a 
l’assistència.

• Important tenir present emmarcament extern 
i intern de la entrevista.

• Cal tenir un mínim de cura

en ambdós!
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LL’’HUMORHUMOR

• Entendre humor com un principi actiu, 
indicacions, dosi, contraindicacions...

• Pot ser útil per resoldre entrevista que s’ha fet 
massa complicada...

• Diferenciar empatia (sempre necessària) i 
simpatia (no imprescindible).
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ESTILS DESTILS D’’HUMORHUMOR

TIZON

Projectiu
Evacuatiu
Reparatori

HSQ

Agressiu
Autodescalificador
Incrementador d’un mateix
Afiliatiu
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ESTILS DESTILS D’’HUMORHUMOR

• En definitiva, HUMOR TERAPÈUTIC, intel·ligent, 
facilitador de la comunicació i l’empatia i crea 
clima apropiat.

• No  pot ser forçat, basat en l’espontaneïtat, 
amb cert control afectiu i cognitiu, mitjançant 
emmarcament assistencial adequat.

• La seva utilització pot ser millorada....



Ocasionalmente puede vernos reir

o incluso contar algún chiste.

Sepa que estamos prestando a su ser querido

nuestros mejores cuidados.

Hay momentos en que la tensión es máxima.

Hay momentos en que nuestros sistemas están estresados.

Hemos descubierto en el humor un factor

para mantener nuestro equilibrio mental.

Por tanto, si usted es paciente que espera,

o un familiar, o un amigo,

no malinterprete nuestra sonrisa,

es lo que evita que nos pongamos a gritar.

Begoña Carbelo. El humor en la relación con el paciente.  2005
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Situacions que et posin de mal humor a la consulta

PODRIA HAVER ESTAT PITJOR SI…

AFORTUNADAMENT…

SI EM TORNA A PASSAR…
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LL’’HUMOR a la CONSULTAHUMOR a la CONSULTA

• Por a equivocar-se ?

• Mètodes, regles,...

– Kushner (1991): Autoria, Anàlisi, Analogia

– Robinson (1977)

• Valorar la receptivitat de l’humor i els nivells de por i 
angoixa

• Assegurar que l’humor és compartit amb el pacient

• Ser receptiu a l’humor dels pacients

• Donar oportunitats als pacients per expressar el seu 
humor



Carles Blay, 2013

LL’’HUMOR a la CONSULTAHUMOR a la CONSULTA

• 1. Estar tu sempre de bon humor. Es pot aconseguir.

• 2. No tenir por de riure "perquè no toca fer-ho en una consulta". Entendre 
que el metge de bon humor és molt millor valorat pels pacients que el 
metge seriós.

• 3. Aprofitar per riure o somriure sempre que el pacient ho promogui.

• 4. Mantenir una conducta permanent de no només BON humor, sinó de 
SENTIT de l'humor...que sigui part de la teva marca com a professional.

• 5. Treballar un humor adequat a cada pacient. Tu has d'adaptar l'humor al 
pacient i no a l'inrevés.



LL’’HUMOR a la CONSULTAHUMOR a la CONSULTA

• REBUDA
– Cordialitat. MIRADAMIRADAMIRADAMIRADA

• FASE EXPLORATÒRIA
– Control. AtenciAtenciAtenciAtencióóóó

• FASE RESOLUTIVA
– Desdramatitzar
– Comiat
• Utilitat si situació tensa

Hoy ha venido a pasar la ITV… veremos si podemos poner un poco de aceite a la bisagra para que 
en el día a día no lo pase mal
- Las manchitas de la piel son adornos que solo se merecen a determinada edad. Puede estar 
orgulloso de tenerlas. NIEVES BARRAGAN



LL’’HUMOR a la CONSULTAHUMOR a la CONSULTA

• Evitar ....
– La primera visita
– “excessos”
– La “rutina” de les fòrmules
– Por, angoixa

• SITUACIONS ESPECÍFIQUES
– Malalties cròniques

• Ajuda al domini de la situació i l’entorn, a relativitzar i acceptar
• CONTRAINDICACIONS: crisis, aguditzacions



José Antonio Prados, 2013

LL’’HUMOR a la CONSULTAHUMOR a la CONSULTA

… La verdad es que llevo varios días pensando y no me salen muchas ideas, supongo 
que el humor tiene que ser muy improvisado y adaptado a cada momento para que 
funcione.

Ahora hay algunas frases que uso pero más en la línea de la calidez que de la 
cordialidad

•Usted no tiene depresión, María, lo que tiene es pena....

•No se como puede usted poner una sonrisa siempre en la cara con lo que está

pasando (o ha pasado)...

En situaciones de conflicto si lo utilizo mucho como reducción al absurdo...

•María, como le pida todo lo que usted quiere en el análisis se va a quedar sin sangre, 

osea, que la vamos a curar de golpe....

•María, como le ponga una medicina más en su tarjeta no va a caber en la hoja... o 

vamos a reventar la memoria...

Un abrazo a todos 
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