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Benvolguda,
Des de la Sectorial d'Atenció Primària d'Infermeres de Catalunya creiem necessari fer-te arribar
el nostre malestar pel que fa a la teva darrera entrevista publicada al diari VilaWeb el passat 16
de febrer.
En aquesta se't preguntava per la fuga de professionals i vas fer esment al canvi de lloc de
treball de companyes que han deixat l'UCI per anar a la Primària, assenyalant-ho com un lloc
de treball sense tanta càrrega ni estrès professional i amb millor horari laboral i de conciliació
familiar.
Precisament la Primària ha jugat -i està jugant- un paper cabdal en la crisi pandèmica, el que
esta suposant un estrès per al personal d'infermeria, a més de les autocobertures dels
descansos del personal, la cobertura de les baixes de les companyes i les hores extres -mal
pagades- que ens veiem obligades a fer per donar sortida a les necessitats assistencials de la
població. Sense esmentar la combinació dels nostres horaris amb les jornades d'atenció
continuada, que moltes vegades no ens garanteixen un descans adequat per continuar
realitzant la jornada habitual.
La situació actual, inclús, ens ha obligat a posar a disposició de les nostres empreses els
nostres propis mitjans per poder realitzar l’atenció domiciliària, com és el cas d’haver d’utilitzar
els nostres vehicles privats per fer els domicilis i fer de xofers d’altres professionals.
Així doncs, el que dius a l’entrevista no reflecteix en absolut la nostra realitat, ens al contrari,
mostra com la presidenta d'un dels nostres col·legis professionals desconeix les tasques
i les càrregues de feina actuals de les infermeres que treballem a l'Atenció Primària a
Catalunya.
Creiem que Catalunya té unes professionals d'infermeria d'Atenció Primària de deu, que ho han
donat tot i ho segueixen donant per poder tirar endavant aquesta pandèmia i no es mereixen
aquesta falta de respecte. Per això et demanem que rectifiquis públicament al mateix mitjà
on vas fer aquesta entrevista que tan mal parada ha deixat a les infermeres del nostre
àmbit.
Salutacions cordials,

Sectorial d'Atenció Primària
Infermeres de Catalunya

