El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya adverteix que la retallada sanitària pot
posar en risc la seguretat de l’usuari

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya, que representa als quatre col·legis
d’infermeres catalans, han advertit davant del conseller
de Salut, Boi Ruiz, que la retallada pressupostària
aplicada per la Generalitat a la sanitat catalana pot
posar en risc la seguretat de l’usuari, ja que les
infermeres i infermers no podran mantenir la qualitat de
les cures que ofereixen als ciutadans.

Durant la cimera organitzada amb el conseller, les
infermeres han mostrat la seva preocupació pel
tancament de plantes i de serveis als hospitals i d’altres
dispositius sanitaris i la manca de suplents per cobrir
les vacants i les jubilacions de professionals,
anunciades per alguns centres. Aquestes mesures
aniran en detriment de la qualitat de l’atenció que rep el
ciutadà i especialment d’aquells col·lectius més dèbils i
desprotegits.

La degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya, Mariona Creus i Virgili, que
representa a més de 42.000 infermeres i infermers, ha
assegurat al conseller que les infermeres col·laboraran
per tal d’afrontar la crisis econòmica, però per a fer-ho
possible cal que “a l’hora d’aplicar qualsevol mesura
que afecti a l’usuari i a les infermeres es compti des de
l’inici amb la participació real, activa i efectiva dels
professionals”.

Creus ha afirmat que el col·lectiu infermer exerceix “des
de fa molt de temps en una situació i unes condicions
límit”, doncs Catalunya “està a la cua d’Europa pel que
fa a taxa d’infermera per habitant”.
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Els col·legis d’infermeres de Catalunya ja han denunciat
reiteradament i des de fa molts anys la gran càrrega
assistencial que pateixen les infermeres. Actualment a
Catalunya hi ha 5,2 infermeres per cada mil habitants,
mentre que la mitjana europea és de 8,4 infermeres per
mil habitants.

Les infermeres, un col·lectiu ja prou castigat

Segons el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers
de Catalunya, “és inadmissible que el sistema sanitari
expulsi cap infermera perquè des de fa temps ja ens
trobem exercint en una situació preocupant i mantenint
la qualitat d’atenció a costa del sobreesforç d’un
col·lectiu ja prou castigat”.

La manca estructural d’infermeres en el sistema de
salut, la precarietat laboral, la sobrecàrrega assistencial
i les condicions actuals que, en moltes ocasions, obliga
les infermeres a treballar en diversos serveis de manera
alternativa, és una realitat que des de fa temps ja viu el
col·lectiu infermer.

Les mesures de retallada en el col·lectiu infermer, que
ja es van començar a aplicar el passat mes de juliol,
poden tenir “un impacte multiplicador pel que fa a
l’atenció que es dóna als ciutadans”, especialment dels
col·lectius més vulnerables, com persones grans o amb
problemes d’autonomia, segons el Consell.

“Si volem un sistema més centrat en la salut, en
promoure l’autocura de la persona, i menys centrat en
la malaltia, és essencial que el ciutadà sigui
responsable i prengui decisions sobre la seva salut i qui
està preparada per fer-ho possible, per la seva formació
i les seves competències, és la infermera”, ha afirmat
Creus.

Els col·legis crearan un observatori de seguiment

Els col·legis catalans s’han compromès a crear un
observatori de seguiment per detectar aquelles
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mesures de retallada pressupostària que puguin
comprometre la seguretat de l’usuari del sistema de
salut i que també afectin a les 42.000 infermeres i
infermers de Catalunya.

Creus ha avançat que “des dels col·legis actuarem,
denunciarem i posarem en coneixement qualsevol
situació que, fruit de la retallada, posi en risc la
seguretat dels usuaris i de les infermeres”.

Actualment, les quatre corporacions professionals de
Catalunya disposen d’oficines d’atenció al ciutadà, que,
de manera presencial però també a través d’Internet,
permeten als usuaris fer arribar les seves queixes i
reclamacions i donar eines als col·legis per poder
valorar-les i actuar per les vies que considerin.

Des dels col·legis també s’ofereix a les infermeres
assessorament sobre aquells aspectes ètics i legals per
tal de vetllar per mantenir la bona praxi professional i
protegir, finalment, l’atenció que els ciutadans reben de
les infermeres i infermers.

Durant la trobada, els quatre col·legis d’infermeres
catalans també han recordat al conseller que el sistema
sanitari requereix d’una planificació i d’una mirada a
llarg termini.

Segons el Consell, la Generalitat ha de tenir en compte
que, una vegada superada la crisi, caldrà contractar
més infermeres, quelcom complicat, ja que l’any 2012,
per l’aplicació del Grau d’Infermeria, que des de fa un
any ja s’ha fet efectiva a totes les escoles catalanes i
que suposa passar d’uns estudis de tres a quatre anys,
no sortiran infermeres i infermers de la universitat.

A més, durant aquest període i fruït de la situació de
crisi econòmica es podria incrementar la fuga
d’infermeres catalanes a països europeus, a la recerca
de millors condicions professionals, cosa que ja ha
començat a passar en els darrers mesos.
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