El conseller de Salut

Sra. Montserrat Teixidor Freira
Degana
Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya
C. Rosselló, 229, 4t 1a
08008 Barcelona

Benvolguda degana,
Em permeto, mitjançant la teva mediació, dirigir-me al col·lectiu professional d’infermeria del
vostre col·legi professional per traslladar-vos l’agraïment del Departament de Salut per la vostra
contribució a la sostenibilitat del nostre sistema sanitari públic. Així mateix t’agrairé puguis fer
arribar aquesta carta a tots els vostres col·legiats.
La realitat econòmica ens ha obligat a un seguit de mesures per tal de garantir amb menys
recursos, l’atenció als ciutadans. Sense aquestes mesures, la viabilitat de l’actual model
sanitari, que tothom defensa i valora, no estava assegurat.
La contribució del col·lectiu d’infermeria és especialment lloable per les renúncies i sacrificis
laborals fets, i per l’entrega en la feina diària. Això ens ha permès mantenir els excel·lents
resultats assistencials assolits fins a avui.
Els ajustos fets sobre l’activitat assistencial ens permeten afrontar el futur immediat amb
confiança. En aquest futur desenvoluparem totes aquelles iniciatives dels professionals
d’infermeria, proposades pels seus representants, i adreçades a la millor atenció a les
persones en base a l’aplicació dels coneixements que els hi són propis, i al desenvolupament
ple de les seves competències. Valorarem també totes les proves pilot per tal d’avançar en la
seva consolidació o reorientació.
També volem singularitzar la contribució de la infermeria als resultats de la salut dels catalans
per tal de revaloritzar el merescut reconeixement social.
La infermeria ha estat i estarà present en la política sanitària del Departament que recollirà el
Pla d’actuacions que el Govern, mitjançant el Pla de Salut de Catalunya, determinarà per als
propers tres anys.
Ens esperen nous reptes en un nou futur.
Amb la meva màxima estima per la vostra professió, rebeu una cordial salutació.

Boi Ruiz i García
Barcelona, 26 d’octubre de 2011

