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La formació en recerca, un dels grans reptes del
sector de la infermeria
Celebren el Dia Internacional de la Infermeria amb una jornada a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova
La sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha acollit avui una
jornada amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Infermeria que ha
servit per debatre els reptes del sector. Els ponents han destacat la importància
de la formació en recerca per proporcionar les millors cures. En aquest sentit,
Montserrat Gea, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida,
ha posat en valor la campanya internacional Nursing Now i l’impacte que té
aquesta professió en la societat. “El col·lectiu d’infermeres som el més nombrós
dintre dels professionals de la salut d’arreu del món. És un col·lectiu àmpliament
feminitzat (el 80% som dones) i podem contribuir directament en l’economia dels
països, perquè un país més saludable és un país més productiu”, ha explicat.
Segons Gea, la ràtio d’infermeres per habitant a l’Estat espanyol està per sota de
la majoria de països europeus. La província de Lleida compta actualment amb
2.400 professionals de la infermeria, una xifra “insuficient”, segons Gea. “Hi ha
moltes infermeres i infermers que es jubilaran en els propers 3 o 4 anys i la
universitat no ofereix places suficients per cobrir les necessitats”.
La jornada, que ha estat inaugurada pel gerent de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran
i Gestió de Serveis Sanitaris, Jordi Cortada, i la gerent de la Regió Sanitària de
Lleida i Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut, Divina Farreny, ha comptat
amb la participació de Doris Grinspun, considerada una autoritat mundial de la
infermeria. Grinspun és la gerent general de l’Associació Professional
d’Infermeres d’Ontario (Canadà) i la creadora del programa de bones pràctiques
Best Practice Spotlight Organisation (BPSO). “La infermeria és central i primordial
al sector de la salut. S’ha de tenir més en compte en la presa de decisions
pressupostàries i en la dotació de recursos”, ha afirmat. “La investigació en bones
pràctiques reverteix en una millor atenció als pacients i a les seves famílies. Un
menor sofriment fruit de les bones pràctiques acaba repercutint en una menor
despesa per al sistema de salut”, ha conclòs.
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