COMPETÈNCIES DE L’INFERMERA
Com a presidenta de l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària em sento amb l’obligació d’expressar-li el
meu descontent per la taula de debat “Mejor gestión y menos impuestos” celebrada al Diari de Mallorca i
publicades les seves conclusions el diumenge 17 d’abril.
Els motius de la queixa son varis:
1.
2.
3.

4.
5.

Considero que el diari va fallar al no convidar a la taula el col·lectiu d’infermeres i concretament a
la presidenta del col·legi d’infermeria de les Illes Balears ja que és la nostra màxima
representació.
A la taula es va parlar del col·lectiu infermer sense tenir en conte les nostres opinions i sense
poder argumentar-nos en un o altre sentit.
Les declaracions fetes per diversos membres de la taula demostren que no saben a que ens
dedicam ni quina és la nostra feina diària. Les infermeres cuidam al pacient i li donam les cures
necessàries per a millorar la seva situació de salut, però no som simples professionals que
adquirim més competències amb la finalitat de “desahogar” als metges perquè puguin dedicar
més temps als seus pacients. Què significa això? Que nosaltres no necessitam més temps pels
nostres pacients?
Només es volen donar més competències a les infermeres si es millora la despesa... però i la
qualitat de l’atenció, no conta?
Podria seguir, ja que no hi ha frase que no mereixi un comentari.

Però millor ser positius i explicar el que feim amb les persones a les que atenem i cuidam en el dia a dia.
La població que acudeix als centres siguin públics o privats coneixen bé a que ens dedicam i com ho feim.
Si les infermeres aconseguim més competències és per millorar en les cures a les persones de tota franja
d’edat, amb malalties agudes i crònics, a persones dependents, tant a l’atenció als centres com al domicili.
I no ens interessa gens l’adquirir la tasca burocràtica com puguin ser les receptes, només volem la
prescripció que generin els nostres actes, per tant no hi ha motiu de preocupació pel col·lectiu metge, ja
que els nostres actes no passen pel diagnòstic ni pel tractament de malalties agudes.
La contribució de l’infermeria a la salut col·lectiva ve determinada per les noves necessitats i problemes de
salut que presenta la població,pels canvis demogràfics de les darreres dècades, per les transformacions
dels sistemes de salut.
Les necessitats de cures i autocures derivades dels diferents problemes de salut prevalents i de major
incidència en l’actualitat, son cada vegada més nombroses i complexes. Les malalties cròniques i
degeneratives, les dependències tant físiques com psicològiques, les malalties infeccioses, per les que no
es disposen d’estratègies curatives definitives, els problemes de salut mental, etc., estan condicionant de
forma directa la qualitat de vida de les persones i dels seus familiars.
Està clar que s’han de fer replantejaments, ja que hi ha situacions que no milloren al llarg dels anys, i el
consens per a trobar solucions ha d’ésser entre tots els actors que actuen en l’acte d’assistència a la
persona.

Jerònia Miralles Xamena
Presidenta ABIC (Palma, a 18 d’abril del 2011)

