A LA COMISSIÓ DE SALUT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Les corporacions professionals i les institucions infermeres que signen aquest
document sol·liciten al Parlament de Catalunya que resolgui:

1. Subscriure la definició internacional de la Infermeria com a disciplina
professional que té per objectiu tenir cura de la persona que, en interacció
contínua amb el seu entorn, viu experiències de salut; i la següent definició de
la infermera i l’infermer:
Professional amb formació reglada universitària, amb competències de pràctica
professional autònoma, ètica i jurídica, de prestació i gestió de les cures, de
recerca i de desenvolupament professional, que té la capacitat legítima per
proporcionar cures infermeres a una persona, una família o una comunitat. En
aquest exercici, la infermera acompanya les persones en la promoció d’estils de
vida saludables, intervé en els programes de prevenció de la malaltia, ajuda en
l’afrontament de la malaltia i en l’adaptació als canvis derivats de la nova
situació de salut, així com en la utilització dels recursos de l’entorn, aportant-los
les eines necessàries perquè es responsabilitzin de la seva salut i
n’aconsegueixin el màxim potencial. Per aconseguir-ho, cal que les dotacions
(assistencials, docents, gestores i investigadores) siguin adequades a les
necessitats de les persones, seguint els estàndards de la Unió Europea.

2. Concretar vies de comunicació efectives que permetin a les corporacions
infermeres catalanes la confecció dels catàlegs de serveis professionals a fi de
poder formalitzar la compra dels serveis infermers més necessaris per als
requeriments d’atenció dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, segons els
continguts del Pla de Salut de Catalunya, com ja es va fer amb el catàleg de
serveis publicat pel Departament de Salut l’any 2010 sota el nom Aportació de
la infermera a l’atenció primària de salut. Aquest document va ser encarregat al
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, i validat i reconegut
en el si del col·lectiu professional i del Consell de la Professió Infermera de
Catalunya, com a instrument base per a la posterior ampliació, concreció i
desenvolupament en altres àmbits d’actuació professional infermera.

3. Desenvolupar les mesures legislatives necessàries per garantir a la ciutadania
les millors cures infermeres possibles, assegurant la qualitat i pertinença de la
formació de grau i postgrau, facilitant tots els recursos i mecanismes necessaris
que facin efectiu el desenvolupament de la pràctica infermera basada en
l’evidència i que respongui a la singularitat de la persona, tant si es tracta d’una
pràctica generalista com si és especialista, amb la identificació correcta del seu

lloc de treball i corresponent categoria de les especialitats regulades per llei en
el marc d’un sistema de salut més integrat, fent visible l’impacte de les
actuacions professionals i el seu valor real en termes de millora de la salut
mitjançant l’adequació dels instruments de quantificació i l’anàlisi dels resultats.
Aquestes mesures facilitadores han de fer possible, amb tota urgència i entre
altres aspectes, la inclusió dels indicadors d’avaluació de les cures infermeres
aprovats pel Consell de la Professió Infermera de Catalunya el gener de 2014
als contractes del CatSalut amb els proveïdors i a l’avaluació de la central de
resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
Una de les mesures garants del desenvolupament professional i la cartera de
serveis infermers és la revisió i l’adequació del nombre d’infermeres per 1.000
habitants, així com la proporció d’infermeres per persona atesa, en centres
d’atenció primària, institucions hospitalàries, sociosanitàries i geriàtrics. Les
dades actuals són molt lluny de les dels països europeus en què es dóna
prioritat a la qualitat de vida de les persones i a les recomanacions del CIE.
Està sobradament demostrat que aquestes cures redueixen la morbimortalitat
representen un estalvi de la despesa sanitària.

4. Desplegar els instruments que donin resposta a les necessitats canviants i
emergents i garanteixin el professionalisme, reconeixent la necessitat d’una
competència i expertesa infermera que es concreti mitjançant el reconeixement
de la categoria d’especialista en una determinada àrea. Es tracta d’assegurar
una cura integral de qualitat mitjançant unes competències específiques i
diferenciades per a una major autonomia professional i capacitat resolutiva en
els diferents àmbits d’actuació del sistema i una major resposta a les persones.
Proposem la regulació i el reconeixement de la categoria professional de les
especialitats infermeres, regulades per llei, en les convocatòries específiques de
llocs de treball i una dotació coherent en la disposició d’unitats i places de
formació per a totes les especialitats. Proposem, igualment, establir
mecanismes per definir els llocs de treball i donar valor a l’especialització en la
carrera professional. Les unitats multiprofessionals han de ser gestionades
també per infermeres.

5. Desenvolupar les mesures legislatives necessàries per fer possible la prescripció
autònoma infermera i la corresponent ordre de dispensació, en coherència amb
la línia 2.6. del Pla de Salut de Catalunya i amb els fonaments de l’atenció
sanitària integral.

6. Garantir la presència de les infermeres com a elements clau i col·laboradors
essencials en el disseny i execució de les polítiques de salut i d’altres polítiques
que permetin aconseguir millors resultats de salut, atès que els professionals

infermers són el col·lectiu de professionals més proper als ciutadans i majoritari
en el sistema de salut.

7. Respondre al seu compromís de debatre les propostes d’acord del Pacte
Nacional de Salut per generar un consens de base que faci possible
l’actualització i millora del nostre sistema de salut, que reforci la confiança dels
ciutadans i que serveixi per a una millor gestió dels recursos i una més gran
satisfacció dels usuaris i professionals.
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Barcelona, 29 de gener de 2015.

