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CONCLUSIONS 1r CONGRES



LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

• La Llei es va aprovar sense tenir en compte la opinió 
dels i les professionals sanitaris/es.

• La Llei pretén que les persones que facin us del sistema 
tinguin un únic punt d’entrada.

• El resultat d’aquesta llei hauria de ser un pla integral 
d’atenció individualitzat amb un referent únic i tenir 

l’atenció comunitària integrada.  



MANCA DE PROFESSIONALS  I 
PRECARIETAT LABORAL

• A Catalunya el 70% de les escoles d’infermeria son privades.

• El Sistema Sanitari Català i Espanyol és públic, gratuït i universal, i suporta un creixement 
constant de la població atesa.

• La manca de professionals és deguda a: 

 Disminució de la demanda de la població estudiantil i canvis en els plans formatius.
 Voluntat política de controlar la despesa, sense  planificar els RRHH.
 Precarietat laboral alta i inserció dels i les professionals dolenta.
 Comandaments intermedis amb poca eficàcia, manca de lideratge i sense 

participació en la presa de decisions.
 Evolució de l’assistència sanitària: medicalització de la societat.
 Dificultats per conciliar la professió amb la vida laboral i familiar.
 Pèrdua de professionals en actiu degut a la contractació internacional i a l’abandó de 

la professió.

 



LIDERATGE D’INFERMERIA 
ENVERS LES INSTITUCIONS

• Els processos de selecció i nomenament de la direcció d’infermeria 
han de ser transparents i oberts 

• Cal potenciar el desenvolupament professional per millorar el 
funcionament en les organitzacions.

• Infermeria enfronta el repte d’evitar els desajustos en la disponibilitat 
de professionals i afavorir el treball en equip.

• Cal acabar amb la invisibilitat del personal d’infermeria. 

• Volem potenciar les competències pròpies i no assumir tasques 
d’altres professionals.

• Estar presents a qualsevol àmbit que es parli de salut i on es 
prenguin decisions al respecte



PAPER DE LA INFERMERIA 
EN LES JUNTES CLÍNIQUES

• Les Juntes Clíniques no han de ser elements 
ornamentals de l’organització

• Les Juntes Clíniques no han de ser vistes com a 
instruments pertorbadors del sistema ni com a un 
contra-poder.

• Són òrgans assessors però no vinculants, 
impulsen, controlen i avaluen  tots els projectes 
relacionats amb la millora de la qualitat de les 
cures, formació i investigació.



PAPER DE LA INFERMERIA 
ALS COMITÉS DE BIOÈTICA

• La Bioètica és una eina per ajudar a crear una comunitat moral al 
voltant dels interessos dels/les usuaris/usuàries.

• A partir del 2010 l’ensenyament de la ètica en infermeria pot passar 
a ser un aprenentatge  transversal lligat a la pràctica.

• El més difícil és canviar les actituds respecte a la tolerància, el 
diàleg i el consens, es important tenir espais on poder dialogar.

• El personal d’infermeria és qui habitualment descobreix que existeix 
un conflicte moral en la pràctica assistencial. 

• Cal la nostra presència als comitès d’ètica i poder dir la nostra. 



ESTUDIS DE GRAU D’INFERMERIA 
DINTRE DEL MARC EUROPEU I 

ESPECIALITATS

• El títol de grau aporta: reconeixement a la professió, equitat amb 
altres titulacions, accés a altres nivells acadèmics, desenvolupament 
de línies potents d’investigació, cultura de la innovació, i facilitarà la 
transferència de professionals entre països.

• El procés de formació serà basat en competències, s’incrementarà el 
camp de coneixement; es potenciarà la capacitat d’autoaprenentatge, 
el treball en equip i la col·laboració; la flexibilitat i l’adaptació, i es 
desenvoluparan habilitats d’aprenentatge, pràctica reflexiva i es 
demanarà l’acreditació al professorat.

• Avui les especialitats son un tema pendent.



LA IMATGE SOCIAL DE LA 
INFERMERIA

• Tenim en comú que cada dia ens repeteixen que som molt bones, 
que ho fem molt bé, que el sistema té moltes necessitats, ...

• No hi ha una imatge social de la Infermeria, hi ha una imatge social 
de les infermeres. 

• Són les infermeres i els infermers els que construeixen la imatge i 
poden canviar-la. 



PRESCRIPCIÓ INFERMERA

• Per llei no s’ha habilitat legalment al personal d’infermeria per 
poder prescriure, això no vol dir que no estigui capacitat.

• En la pràctica quotidiana aquest personal indica productes i 
fàrmacs sota criteris de bona pràctica i judici clínic. Per la seva 
formació, té coneixements per fer-ho dins el seu rol autònom.

• No es tracta d’envair competències de ningú, sinó de desenvolupar 
les pròpies però la Llei no ha previst que el/la professional DUE 
pugui prescriure. 

• Establir un diagnòstic i el seu tractament farmacològic es 
responsabilitat exclusiva del col.lectiu mèdic .



REFLEXIONS 



REFLEXIONS
1r CONGRES(I)

1. Els llocs de treball pels infermers i les infermeres, han d’estar 
adaptats a les característiques dels treballadors i les 
treballadores i de les persones a les quals atenen, complint la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i considerant les 
diferents disciplines: Seguretat en el Treball, Higiene 
Industrial, Ergonomia, Psicosocial i Vigilància de la Salut, per 
tal que les condicions laborals siguin acceptables.



  REFLEXIONS 
1r CONGRES (II)

1. Jubilació voluntària a partir dels 60 anys.

3.   Estabilitat en el treball lligat a millores en la 
qualitat de l’assistència, creiem que aquest 
aspecte falla per la mala gestió i organització 
en el treball per part dels comandaments 
directius que ens manen, en general en els 
nostres centres de treball.



REFLEXIONS
1r CONGRES(III)

 4. El canvi  del model formatiu i les noves 
competències porten a un reconeixement del nou 
estatus de la infermeria en el sistema de salut i en 
la societat.

5.   Inclusió real en els òrgans de decisió.
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