CARTA OBERTA DES DE LA VOCALIA D’INFERMERIA FAMILIAR I
COMUNITÀRIA ALS RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ I
ATENCIÓ A LA CRONICITAT (PPAC)
Des de la vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària del COIB, la qual ha tingut el plaer
de participar en nombroses i diferents jornades de treball del model d'atenció a la
Cronicitat avançada a Catalunya, volem fer arribar als responsables del Programa de
prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) del Departament de Salut el nostre agraïment
per la possibilitat de participació activa. Així mateix, volem manifestar la nostra
satisfacció per l’orientació que els responsables han volgut donar al programa situant la
persona com a centre de totes les intervencions, començant per aquelles amb
problemes de salut crònics i necessitats d’atenció intensiva en les quals les diferents
coordinacions i intervencions tenen un alt grau de complexitat.
Fruit d’una reflexió de la Vocalia i amb el suport de l’informe de la Comissió
Deontològica del COIB i amb l’aprovació de la Junta de Govern d’aquest col·legi
professional, entenem que la identificació proactiva de les persones en situació de
cronicitat avançada que proposa el programa, vol fer més fàcils, a ells i les seves
famílies, les transicions pel sistema i les relacions amb tots els professionals implicats,
per aconseguir l’atenció d’excel·lència clínica, humana i ètica que volem.
Valorem molt positivament que, en tot el document, es faci clara referència a la
necessitat de treball en col·laboració i en equip de tots els professionals que
configurem el sistema de salut. Molt especialment perquè el programa no es limita a la
identificació del lideratge exclusiu d’una única professió. Al nostre parer això evita la
promoció d’estructures organitzatives verticals en les quals les persones que atenem
no es troben en el centre de l’atenció. Ans al contrari, aposta fermament per la
transversalitat, pels models participatius i d’acompanyament a les persones que ho
necessiten. Models, per tant, on tots els professionals aporten valor a l’atenció.
Constatem que el programa reconeix que les infermeres, els metges i els treballadors
socials que treballem a l’atenció primària tenim la relació de proximitat amb les
persones que atenem. Una proximitat que ens capacita per poder conèixer millor les
seves necessitats i els recursos que necessiten en cada cas. Per tant, constatem
també, el reconeixement
que les infermeres d’atenció primària, tenim els
coneixements clínics, les capacitats tècniques i les habilitats relacionals, propis de la
nostra professió, que ens habiliten com a professionals competents en acompanyar,
capacitar i tenir cura de les persones.
La Vocalia d'Infermeria Familiar i Comunitària del COIB aprofita aquesta ocasió per
convidar de nou als responsables del programa a celebrar una jornada oberta de debat
amb les infermeres de l’Atenció Primària de Salut a la seu del COIB. Un debat que de
ben segur serviria per contrastar la seva correcta implementació i per donar resposta a
totes aquelles qüestions que poden aixecar dubtes i necessitin ser aclarides.
Barcelona, 22 d’octubre de 2014

