Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz
Conseller de Salut
Generalitat de Catalunya

Benvolgut conseller,
Davant les seves recents declaracions, en què va qüestionar un pilar fonamental en el nostre sistema
de salut com és la longitudinalitat en l’Atenció Primària, Infermeres de Catalunya ens posicionem a
favor d’un canvi de model sanitari actual, obsolet, mèdic i hospital centrista, en què sabem que les
infermeres catalanes tenim un paper cabdal.
La societat ha canviat i també com ens relacionem amb el sistema sanitari, però el canvi de model
radica en un anàlisi més profund. Cal mantenir la longitudinalitat en aquell sector de població amb
problemes crònics i més vulnerables perquè no es quedin perduts pel sistema (com està passant en
l’actualitat) i alhora cal donar resposta a el greu problema d’accessibilitat que tenim, entre altres, per
la gran manca de professionals.
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Tanmateix, creiem que cal treballar en un nou model interdisciplinari en què el centre sigui la persona
i que aquesta sigui atesa pel professional que millor pugui donar resposta a les seves necessitats de
salut, potser sense haver de passar necessàriament sempre pel metge alhora que cal des
burocratitzar l’Atenció Primària per millorar l’accessibilitat al sistema i la gestió dels recursos.
L’evidència ens mostra que un model d’atenció basat en la longitudinalitat redueix fins a un 15% la
morbimortalitat però aquest terme te moltes connotacions que potser no estem contemplant. Les
infermeres catalanes tenim les competències per assumir l’atenció domiciliària però el model que
proposa vostè ens fa sospitar d'una possible futura externalització i privatització.
És cert que el model ha quedat obsolet i estem integrant nous professionals que apareixen sense
tenir clar el seu paper. Poc sentit te dotar els centres d’atenció primària amb psicòlegs, nutricionistes
o fisioterapeutes si la seves funcions no estan ben definides o tenen poc o nul impacte real a la l’àrea
d’influència, i al mateix temps, infermeres, metges, pediatres i resta de professionals ens veiem
col·lapsats amb una càrrega de treball que no podem assumir.
Longitudinalitat sí, però no sense professionals. Longitudinalitat sí, però no sense
reconeixement.
Longitudinalitat i accessibilitat sí, però tenint en compte les característiques poblacionals i
les necessitats dels professionals i usuaris de cada centre.
Per tant no té sentit voler canviar aquest sistema sense una avaluació profunda i una visió
interdisciplinar dotant l’Atenció Primària amb els recursos econòmics i professionals necessaris, i això
també ha de contemplar les millores laborals dels professionals i entre elles, el reconeixement legal i
professional de les infermeres que no assumirem més tasques ni responsabilitats al mateix preu.
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L’administració ja no pot esperar més ni dilatar el reconeixement que les infermeres ens
mereixem. Ja fa molt de temps que el col·lectiu les reclamem i son un gran deute amb les infermeres:
reconeixement professional com la reclassificació al nivell A1 o el reconeixement de les especialitats,
i el reconeixement laboral amb un sou digne i acord amb les competències i responsabilitats actuals
de les infermeres en tots els àmbits.
Donat que acaba de prendre posessió al càrrec, des del sindicat Infermeres de Catalunya li proposem
una reunió per poder parlar amb vostè sobre la situació actual del nostre sistema de salut i de la
perillosa i preocupant situació en que es troben les infermeres i els professionals de la salut actualment
i com aquesta fa perillar l'atenció a la ciutadania.
Salutacions cordials,
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Núria Guirado Gallego
Presidenta
Infermeres de Catalunya
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