08.10.2012. Sitges acull els propers 25 i 26 d’octubre, el XI Congrés bianual de l’Associació
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) que agrupa 900 infermers/es dels
centres d’atenció primària.

LA INFERMERIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA RECLAMA MÉS
PROTAGONISME PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL SISTEMA
Els professionals d’infermeria de primària veuen necessari disposar de més autonomia
per decidir, com per exemple poder prescriure medicaments com ja infermeria de
països com Suècia, Canadà, Austràlia, EEUU i Gran Bretanya.
"Les persones grans amb malalties cròniques tenen necessitats específiques que la infermera
pot atendre des de la proximitat en el malalt. Les infermeres gestores de casos tenen unes
competències avançades i estan liderant un canvi en l'atenció a aquestes persones, evitant
descompensacions, ingressos innecessaris, gestionant coordinació amb hospital o fins i tot un
ingrés temporal per convalescència" diu Maria Jesús Megido, presidenta de l’Associació
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). De fet, aquest i altres temes
vinculats a la feina del dia a dia dels infermers/es de l’Atenció Primària s’analitzarà en el
proper Congrés bianual que l’AIFICC fa a Sitges els propers 25 i 26 d’octubre, i que espera
reunir més de 300 infermers/es.
Tothom té clar el valor de l’Atenció Primària com a porta d’entrada al sistema sanitari, i des de
l’AIFICC s’assenyala que “els infermers/es que hi treballem tenim molt a dir”, com ho demostra
un estudi recent sobre l’efectivitat resolutiva d’aquests professionals que posa de manifest
que el 80% de les consultes d’urgència a l’atenció primària ateses per infermeria es resolen
satisfactòriament.
Malgrat això, l’infermeria com a professió encara pateix una manca de reconeixement
professional, en aquest sentit, un dels ponents convidats al Congrés, Juan F. Hernández
Yáñez, autor del llibre “La enfermería frente al espejo: mitos y realidades”, creu que es degut
a la visió que "la infermeria no té un perfil d'imatge de professió, sinó més aviat d'ocupació
vocacional, subordinada, més basada en les habilitats de tracte que en una sòlida formació
cientific-tècnica, amb molta dedicació, però guanyant molt menys, sense expectatives de
progrés . Finalment, està molt estesa la noció que qui es fa infermera en el fons és perquè no va
poder, en termes de classe social i / o de capacitat, fer de metge”.
D’altra banda, aquest ha estat el primer any que els estudis d’ Infermeria ofereixen formació
específica sobre infermeria familiar i comunitària, i la trobada de Sitges vol aprofitar-ho per
fer-ne una valoració, a través de la participació d’estudiants residents d’aquesta especialitat.
El Congrés també permetrà analitzar el paper de lideratge de l’infermeria en l’atenció al
pacient crònic, de fet, un 20% dels pacients que veu infermeria d’atenció primària té més de
75 anys, i són pacients amb dos o més patologies cròniques.
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