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1. Especialitats infermeres
1.1 Qüestions prèvies
Les especialitats dins de la professió infermera són una realitat històrica. Ja als anys
cinquanta es va publicar un decret que reconeixia la fisioteràpia1 com una especialitat dels
ajudants tècnics sanitaris, als seixanta va aparèixer l’especialitat de podologia2 a la que va
seguir la de radiologia i electrologia3 i pediatria i puericultura4. També en aquesta dècada
es van regular els estudis de medicina del treball5 i finalment als anys setanta els d’anàlisis
clíniques6, urologia i nefrologia7, neurologia8 i psiquiatria9.
L’any 1987 es publica el Reial Decret 992/1987 de 3 de juliol10 que reconeix set
especialitats per a la professió infermera, de les quals només s’acaben desenvolupant
dues: Infermeria Obstètrico-Ginecològica i Infermeria de Salut Mental. La resta no van
arribar a desenvolupar-se. Així doncs, des de l’any 1987 fins a l’any 2005, que es publica
un nou decret sobre especialitats infermeres, no va existir la possibilitat de formar-nos com
a especialistes més enllà de les Llevadores i les infermeres de Salut Mental.

Decreto por el que se establece la especialización de “Fisioterapia” para los Ayudantes Técnicos Sanitarios [Internet]. Decreto de 26 de Julio.
Boletín
Oficial
del
Estado,
nº
215,
(23-8-1957).
[accés
26
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/215/A00777-00777.pdf
1

2

Decreto por el que se reconoce y reglamenta la especialidad de Podología para los Practicantes y Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto
727/1962, de 29 de marzo. Boletín Oficial del Estado, nº89, (13-4-1962). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a:
https://www.boe.es/boe/dias/1962/04/13/pdfs/A04966-04967.pdf
Decreto por el que se crea la especialidad de “Radiología y Electrología” en los estudio de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto
1153/1961, de 22 de junio. Boletín Oficial del Estado, nº170, (18-7-1961). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a: Disponible a:
https://www.boe.es/boe/dias/1961/07/18/pdfs/A10697-10697.pdf
3

Decreto por el que se crea la especialidad de “Pediatría y Puericultura” en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto 3524/1964,
de 22 de octubre. Boletín Oficial del Estado, nº271, (11-11-1964). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a:
https://www.boe.es/boe/dias/1964/11/11/pdfs/A14817-14817.pdf
4

5

Orden por la que se crea en la Facultad de Medicina de Barcelona una Escuela Profesional de Medicina del Trabajo. Orden, de 28 de abril de
1965.
Boletín
Oficial
del
Estado,
nº141,
(14-6-1965).
[accés
26
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
http://www.boe.es/boe/dias/1965/06/14/pdfs/A08552-08553.pdf
6

Decreto por el que se crea la especialidad de Análisis Clínicos en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto 203/1971, de 28 de
enero.
Boletín
Oficial
del
Estado,
nº39,
(15-2-1971).
[accés
26
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
https://www.boe.es/boe/dias/1971/02/15/pdfs/A02469-02469.pdf
7

Decreto por el que se crea la especialidad de Urología y Nefrología para Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto 2233/1975, de 24 de julio.
Boletín Oficial del Estado, nº233, (29-9-1975). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a: https://www.boe.es/boe/dias/1975/09/29/pdfs/A2055220553.pdf
Decreto por el que se crea la especialidad de “Neurología” en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto 3192/1970, de 22 de
octubre.
Boletín
Oficial
del
Estado,
nº268,
(9-11-1971).
[accés
26
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
https://www.boe.es/boe/dias/1970/11/09/pdfs/A18117-18117.pdf
8

Decreto por el que se crea la especialidad de “Psiquiatría” en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Decreto 3193/1970, de 22 de
octubre.
Boletín
Oficial
del
Estado,
nº268,
(9-11-1971).
[accés
26
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
https://www.boe.es/boe/dias/1970/11/09/pdfs/A18117-18117.pdf
9

10

Real Decreto por el que se regula la obtención del título de Enfermero especialista [Internet]. Real Decreto 992/1987, de 3 de julio. Boletín
Oficial del Estado, nº183, (1-8-1987). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/1987/08/01/pdfs/A23642-23644.pdf
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1.2 Situació actual
L’any 2005 la publicació del Reial Decret 450/2005 de 22 d’abril11, que regula a l’actualitat
les especialitats infermeres, reconeix set especialitats per a la professió:
•
•
•
•
•
•
•

Infermeria Obstètrico - Ginecològica
Infermeria de Salut Mental
Infermeria Geriàtrica
Infermeria del Treball
Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques
Infermeria Familiar i Comunitària
Infermeria Pediàtrica

Actualment, s’han arribat a desenvolupar els programes formatius i les competències
específiques de totes les especialitats menys per a l’especialitat de Cures
Medicoquirúrgiques. Així doncs, cada any es convoquen places per accedir als estudis
d’infermera resident a totes les especialitats menys a l’esmentada Medicoquirúrgica.
Aquesta via d’accés a l’especialitat és el que col·loquialment anomenem via ordinària.
D’altra banda, aquest Reial Decret també atorgava l’oportunitat d’accedir al títol
d’especialista per altra via, la via d’accés transitòria segona o excepcional. Aquesta opció
permet realitzar una prova d’avaluació de la competència, que aprovada donarà el títol
d’especialista, un cop s’ha presentat al Ministeri determinada documentació que acredita
anys d’experiència professional i/o formació en l’especialitat sol·licitada. Per aquesta via,
només es pot accedir a realitzar la prova de competència d’una de les especialitats
reconegudes (menys Obstètrico – Ginecològica). A data d’avui, ja s’han acabat els
processos per via excepcional per a les especialitats d’Infermeria de Salut Mental,
Infermeria del Treball, Infermeria Geriàtrica i Pediatria, queda pendent que es publiqui la
data de la prova de competència de l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària i
l’única especialitat que encara es pot sol·licitar és la d’Infermeria en Cures
Medicoquirúrgiques.
Altres regulacions a tenir en compte i publicades amb posterioritat a l’any 2005 que afecten
d’alguna manera als estudis d’especialista són: el Reial Decret 183/2008 del 8 de febrer12,
on es regula el funcionament de les unitats docents d’especialistes sanitaris, que passen a
ser multiprofessionals, el que implica una nova acreditació per part de les mateixes. L’any
2013 es publica l’Ordre PRE/861/2013 de 9 de maig13, per la qual s’estableixen els
11

Real Decreto sobre especialidades de Enfermería [Internet]. Real Decreto 450/2005, de 22 de abril. Boletín Oficial del Estado, nº108, (6-52005). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/06/pdfs/A15480-15486.pdf
12

Real Decreto por el que se determinan y clasifican las Especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada [Internet]. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. Boletín Oficial del Estado, nº45, (21-2-2008).
[accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/realDecreto183_2008.pdf
13

Orden por la que se establecen los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación de especialistas
en enfermería familiar y comunitaria y en medicina familiar y comunitaria [Internet]. Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo. Boletín Oficial del
Estado, nº119, (18-5-2013). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/18/pdfs/BOE-A-2013-5218.pdf
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requisits d’acreditació de les unitats docents multiprofessionals per a la formació
d’especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària i en Medicina Familiar i Comunitària,
sent l’única que té una regulació específica. L’any 2014 es publica el Reial Decret
639/2014 de 25 de juliol14, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les
àrees de capacitació específica, s’estableixen les normes aplicables a les proves anuals
d’accés a les places de formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut i es creen
i modifiquen determinats títols d’especialistes. A Catalunya la regulació de la formació
sanitària especialitzada està regulada pel Decret 165/2015 de 21 de juliol15.

Situació actual de reconeixement de les categories professionals a les diferents
comunitats autònomes
Una de les reivindicacions professionals més reclamada en els últims anys per part dels
diferents actors de la professió és el reconeixement de les categories professionals
específiques per a les especialitats infermeres.
Aquest reconeixement és diferent a les diverses comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
La comunitat autònoma de Madrid al desembre del 2015 i les comunitats d’Andalusia i
Canàries durant el 2016 van eliminar les categories existents i en el seu lloc van incorporar
una categoria nova, que engloba a totes les especialitats infermeres anomenada infermera
especialista. També cal fer esment que la comunitat autònoma d’Aragó al 2017 reconeix
l’especialitat d’infermeria del treball, i durant el mes de juny de 2018 les especialitats de:
geriatria, pediatria i familiar i comunitària. Durant l’any 2019 les comunitats autònomes
d’Extremadura i Illes Balears reconeixen les categories professionals d’infermera
especialista en les especialitats de familiar i comunitària, geriatria i pediatria. D’altra banda
a les Illes Balears també fan un canvi de nom a la categoria professional d’infermera
obstètrico-ginecològica a infermera especialista obstètrico-ginecològica.
En el següent quadre es pot observar la situació actual en cada comunitat:

14

Real Decreto por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas
aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en
Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. [Internet]. Real Decreto 639/2014, de 25 de julio. Boletín
Oficial
del
Estado,
nº190,
(6-8-2014).
[accés
26
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/RDtroncalidad.pdf
15

Decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya. [Internet]. DECRET 165/2015, de 21 de juliol. Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, nº6919, (23-7-2015). [accés 26 d’agost de 2015]. Disponible a : http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436035.pdf
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ObstètricoGinecològica

Salut
Mental

Treball

Geriàtrica

Pediàtrica

Familiar i
Comunitària

MèdicoQuirúrgica

Andalusia16
Aragó17-18
Canàries19
Cantàbria20-21
C. Mancha
Catalunya
Extremadura22-23
Galícia24
Múrcia25
La Rioja
Baleares26-27
P. Basc
Astúries
C. Lleó
Madrid28
Navarra
València29-30
Ceuta
Melilla
Categories professionals reconegudes a les CCAA Font: Elaboració pròpia (2018) amb la informació extreta dels documents
citats a continuació 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

16

Orden del 10 de noviembre de 2016, por la que, en el ámbito de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, se crea la categoría profesional
estatutaria de Enfermero/a Especialista y se modifica la denominación de las categorías profesionales estatutarias de matrón/a y de enfermero/a de
empresa [internet]. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº221 (17-11-216). [accés 9 de gener de 2018]. Disponible a:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/221/32
17

Orden SAN/94/2017, de 27 de enero, por la que se crea la categoría estatutaria de Enfermero/a del Trabajo en el ámbito de los Centros Sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud. Boletín Oficial de Aragón, nº 30, (14-2-2017). [accés 9 de gener de 2018]. Disponible a: http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947627203232
18

Orden SAN/969/2018, Orden SAN/970/2018, Orden SAN/971/2018 de 5 de junio por la que se crea la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista
en Enfermería Familiar y Comunitaria, en Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica. Boletín Oficial de Aragón, nº 114 (14-6-2018). [accés 20 de juny
de 2018]. Disponible a: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025309405151
19

Decreto 73/2016, de 20 de junio, por el que se crean y suprimen determinadas categorías y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las
instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría estatutaria ATS/DUE [internet]. Boletín Oficial de
Canarias, nº123 (28-6-2016). Accés 9 de gener de 2018]. Disponible a: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/123/001.html
20

Orden SAN/32/2015, de 21 de mayo, por la que se establece el procedimiento de integración del Personal Estatutario Fijo e Interino de las Instituciones
Sanitarias de Servicio Cántabro de Salud, en la categoría de Enfermero/a de Salud Mental [Internet]. Boletín Oficial de Cantabria, nº105, (4-5-2015).
[accés 28 d’agost de 2015]. Disponible a : http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287836
21

Orden SAN/35/2015, de julio, por la que se crea la categoría de Enfermero/a del Trabajo en el ámbito de las Instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro
de
Salud.
Boletín
Oficial
de
Cantabria,
nº133,
(14-7-2015).
[accés
28
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289405
22

Orden de 4 de diciembre de 2009 por la que se crean las categorías estatutarias de Enfermero Especialista de Salud Mental y Enfermero Especialista
del Trabajo, en el ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, y se modifica la denominación de las categorías estatutarias de
ATS/DUE y de Matrón. Diario Oficial de Extremadura, nº 245 (23-12-2009). [accés el 26 de juny de 2018]. Disponible a:
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/2450o/09050535.pdf
23

Orden de 1 de marzo de 2019 por la que se crean las categorías estatutarias de Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, de
Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica y de Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica en el ámbito de las instituciones sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud. Disponible a: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/520o/19050118.pdf
24

Decreto 81/2016, de 23 de junio, por el que se crea en el ámbito del Servicio Gallego de Salud la categoría estatutaria de personal enfermero
especialista.
Diario
Oficial
de
Galicia
nº
133
(14-7-2016).
[accés
5
d’agost
de
2016].
Disponible
a:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.pdf
25

Orden de la Consejería de Sanidad y Política Social de fecha 2 de febrero de 2015 por la que se desarrolla el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el
que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, en cuanto a la creación de la
opción de Enfermería Pediátrica dentro de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista. Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 47, (26-2-2015).
[accés 28 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=73555
26

Decret 47/2011, de 13 de maig pel qual es creen determinades categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i
s’estableix un procediment extraordinari de integració. Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm.75 (21-5-2011). [accés 18 de juny de 2019]. Disponible a:
http://boib.caib.es/pdf/2011075/mp58.pdf
Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de
Salut de les Illes Balears. Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm.78 (13-6-2019). [accés 18 de juny de 2019]. Disponible a:
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10999
27

28

Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº311, (31-12-2015). [accés 9 de
gener de 2018]. Disponible a: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/31/BOCM-20151231-1.PDF
29

Decret 70/2013, de 7 de juny pel qual s'ordenen diverses categories de personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut. Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, nº 7043, (11-6-2013). [accés 28 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6096.pdf
30

Decret 223/2009, d'11 de desembre pel qual es creen determinades categories estatutàries en l'àmbit de les institucions sanitàries de l'Agència
Valenciana de Salut. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nº 6165, (15-12-2009). [accés 28 d’agost de 2015]. Disponible a:
http://www.docv.gva.es/datos/2009/12/15/pdf/2009_14397.pdf
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A banda d’aquest reconeixement, hi ha determinades comunitats autònomes que tenen
definits perfils professionals pels seus propis Serveis de Salut. Aquests serien:
•

Castella la Manxa: Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària31.

•
•
•
•

Catalunya: Infermera especialista en infermeria del Treball i Pediàtrica32.
Múrcia: Infermera especialista en Salut Mental i Treball33.
La Rioja: Infermera especialista en Infermeria del Treball34.
País Basc: Infermera especialista en Salut Mental i Treball35

A Catalunya, malgrat l’empresa pública, l’Institut Català de la Salut (ICS), té reconeguts
com a perfils professionals la infermera del treball i la infermera en Salut Mental, no estan
reconegudes com a categories professionals per part del Govern català.

Font: Elaboració pròpia (2018) amb la informació extreta dels documents citats prèviament

31

Servicio de Salud de Castilla la Mancha [seu Web]. Consejería de Sanidad Gobierno de Castilla-La Mancha; [accés 26 de juny de 2018].
http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/bolsas-constituidas/baremos/personal-sanitario-diplomado
32

Institut català de la Salut. Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://ics.gencat.cat/ca/detall/article/Accediu-a-la-llista-de-perfilsprofessionals-definits
33

Murcia Salud. El portal sanitario de la Región de Murcia [seu Web]. Murcia: Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, Servicio
Murciano de salud; [accés 26 de juny de 2018]. Disponible a: http://www.murciasalud.es/bolsas.php?op=mostrar_categorias&idsec=39
34

Rioja
Salud
[seu
Web].
Gobierno
de
la
Rioja;
[accés
26
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1345679-1-PDF-471608
35

de

juny

de

Osakidetza [seu Web]. Departamento de Salud del Gobierno Vasco; [accés 26 de juny
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/plantilla_funcional/es_def/adjuntos/antolaketa.pdf
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Font: Elaboració pròpia (2018) amb la informació extreta dels documents citats prèviament

Nombre d’especialistes a Barcelona
Segons les dades lliurades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el nombre de títols
expedits des de l’any 2006 fins al novembre de l’any 2016 a la demarcació de Barcelona
és:

Especialitat infermera
Infermeria Obstètrico-Ginecològica
Infermeria en Salut Mental
Infermeria del Treball
Infermeria Geriàtrica
Infermeria Pediàtrica
Infermeria Familiar i Comunitària
Infermeria Medicoquirúrgica

Infermeres
especialistes
696
884
920
606
899
15
504

Font: Elaboració pròpia (2017) amb dades extretes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Aquestes dades han de ser interpretades tenint en compte que fins ara s’han fet les proves
d’avaluació de la competència per a les especialitats d’Infermeria del Treball, Salut Mental,
Infermeria Geriàtrica i Infermeria Pediàtrica. Resten pendents les de Infermeria Familiar i
Comunitària i Medicoquirúrgica. També s’ha de tenir en compte que d’alguna de les
especialitats ja hi havia títols expedits prèviament a l’any 2006.
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1.3 Evolució de l’acreditació i oferta de places a Catalunya i a l’Estat
espanyol
En quant a la convocatòria de places via ordinària per part de les comunitats autònomes,
cal destacar que des de l’any 2009 i fins a data d’avui segons consta a les diferents
publicacions al BOE l’evolució ha estat la següent:

Convocatòria 2009
A tota Espanya surten ofertades 611 places per estudiar les especialitats d’Infermeria
Obstètrico-Ginecològica, Salut Mental i Treball, de les quals 118 estan a Catalunya, això
representa un 19,31% del total de l’Estat espanyol. La diferència entre les places
acreditades i ofertades a Espanya és de quasi cent places, mentre que a Catalunya només
d’una.
A Catalunya no hi ha cap plaça ofertada, ni acreditada per a la nova especialitat que es pot
estudiar via ordinària d’Infermeria del Treball. D’altra banda és la comunitat autònoma amb
més places per poder estudiar, seguida d’Andalusia, València i Madrid.
L’especialitat d’Infermeria del Treball només es pot estudiar a Andalusia i Múrcia, amb un
total d’11 places.

Font: Elaboració pròpia (2015) amb les dades extretes del BOE36

36

Orden por la que se convoca prueba selectiva 2009, para el acceso en el 2010 a plazas de formación de las especialidades de Enfermería
Obstétrico-Ginecológica (Matrona), de Enfermería de Salud Mental y de Enfermería del Trabajo [Internet]. Orden SAS/2511/2009, de 14 de
septiembre.
Boletín
Oficial
del
Estado,
nº229,
(22-9-2009).
[accés
27
d’agost
de
2015].
Disponible
a:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/22/pdfs/BOE-A-2009-14990.pdf
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Convocatòria 2010
És el primer any que es poden estudiar les especialitats d’Infermeria Familiar i Comunitària,
Infermeria Pediàtrica i Infermeria Geriàtrica per la via ordinària.
A Catalunya surten un total de 136 places ofertades, el que representa un 16,03% del total
de l’Estat espanyol, havent un descens de més de 3 punts respecte a l’any anterior. Surten
per primera vegada 24 places acreditades per estudiar Infermeria Familiar i Comunitària,
però només s’oferten 18. Es mantenen les places per Obstètrico-Ginecològica i Salut
Mental. Per a Infermeria del Treball, Pediàtrica i Geriàtrica ni s’acrediten ni s’oferten places.
Pel que fa al nombre total de places ofertades en referència a la resta de comunitats
autònomes, passem al segon lloc per darrera de Madrid, on hi ha un increment de places
juntament amb Andalusia.
A l’Estat espanyol hi ha un important increment de places, donat que surten les primeres
places d’Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Pediatria i Infermeria Geriàtrica per la
via ordinària, sent Madrid la comunitat autònoma que més places en treu, tant de familiar i
comunitària com de pediatria. Per Infermeria Geriàtrica només s’oferten 12 i la majoria
estan a Castella la Manxa.

Font: Elaboració pròpia (2015) amb les dades extretes del BOE37

37

Orden por la que se aprueba la convocatoria de prueba selectiva 2010, para el acceso en el año 2011, a plazas de formación sanitaria
especializada para graduados/diplomados en Enfermería [Internet]. Orden SAS/2447/2010, de 15 de septiembre. Boletín Oficial del Estado,
nº230, (22-9-2010). [accés 27 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/22/pdfs/BOE-A-2010-14539.pdf
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Convocatòria 2011
A Catalunya torna a haver una disminució de places per segon any consecutiu, tampoc es
convoquen places d’Infermeria Geriàtrica ni del Treball. Surten per primera vegada places
per a Infermeria Pediàtrica, en concret 12 ofertades de les 21 acreditades, disminueixen 9
les places a Salut Mental i 9 a Obstètrico-Ginecològica. El total de places ofertades és de
136, el que representa un 13,51% del total de l’Estat espanyol, que fa que tornem a baixar
una altra vegada 3 punts.
A l’Estat espanyol segueix l’augment de places arribant a un total de 1.006, les comunitats
amb major nombre de places i per davant de Catalunya són Andalusia i Madrid. Les
especialitats amb menys places ofertades Infermeria Geriàtrica i del Treball.

Font: Elaboració pròpia (2015) amb les dades extretes del BOE38

38

Orden por la que se aprueba la convocatoria de prueba selectiva 2011, para el acceso en el año 2012, a plazas de formación sanitaria
especializada para graduados/diplomados en Enfermería [Internet]. Orden SPI/2548/2011, de 19 de septiembre. Boletín Oficial del Estado,
nº231, (26-9-2011). [accés 27 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15138.pdf
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Convocatòria 2012
En aquesta convocatòria Catalunya manté el nombre de places totals ofertades respecte a
l’any anterior, mantenint també el mateix percentatge en nombre absolut pel que fa
referència a la resta de l’Estat espanyol, situant-nos en un 13,7%. S’acrediten per primera
vegada dues places per estudiar Infermeria Geriàtrica, però finalment no són ofertades.
Disminueixen en 2 les places per Obstètrico-Ginecològica.
Pel que fa a la resta de l’Estat espanyol hi ha un descens general de places ofertades i es
mantenen Andalusia i Madrid com les comunitats autònomes amb més places ofertades.

Font: Elaboració pròpia (2015) amb les dades extretes del BOE39

Convocatòria 2013
A Catalunya hi ha un petit augment de 10 places que es reparteixen entre Infermeria
Pediàtrica i Familiar i Comunitària, perdent-se 7 places d’Obstètrico-Ginecològica. Estem
en un 14,77% de percentatge de places respecte al total de l’Estat espanyol, un punt per
sobre que l’última convocatòria, però encara lluny del 19,31% de l’any 2009. Segueix
sense ofertar-se ni acreditar-se places d’Infermeria del Treball i es mantenen les dues
acreditades de geriàtrica, però no s’oferten. Es pot observar que hi ha més d’un 50% de
places que estan acreditades a Catalunya que no s’estan ofertant.

39

Orden por la que se aprueba la convocatoria de prueba selectiva 2012, para el acceso en el año 2013, a plazas de formación sanitaria
especializada para graduados/diplomados en Enfermería [Internet]. Orden SSI/1997/2012, de 18 de septiembre. Boletín Oficial del Estado,
nº229, (22-9-2012). [accés 27 d’agost de 2015]. Disponible a: https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/22/pdfs/BOE-A-2012-11913.pdf
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A l’Estat espanyol es mantenen en general el nombre total de places i Andalusia i Madrid
tornen a ser les CCAA amb més places ofertades, encara que com a Catalunya, de les
1.539 places acreditades, només s’oferten un total de 998, quedant quasi un 40%
aproximadament sense ofertar.

Font: Elaboració pròpia (2015) amb les dades extretes del BOE40

Convocatòria 2014
A Catalunya segueix la tendència dels últims anys, es perd una plaça per a Infermeria
Obstètrico-Ginecològica i hi ha un petit augment de 9 places per a Infermeria en Salut
Mental i 3 en Familiar i Comunitària, la resta es mantenen. Segueixen sense acreditar-se ni
ofertar-se places per a Infermeria del Treball i malgrat les 2 acreditades per Infermeria
Geriàtrica un any més no surten ofertades.
A l’Estat espanyol hi ha un petit augment de les places acreditades, malgrat això, hi ha una
diferència d’un centenar entre les places ofertades per aquest 2014 respecte a les
acreditades. Encara que Catalunya és la comunitat autònoma amb més places acreditades
de tot l’Estat, Madrid està per sobre a l’hora d’ofertar places de manera efectiva i just
després trobem Andalusia.

40

Orden por la que se aprueba la convocatoria de prueba selectiva 2013, para el acceso en el año 2014, a plazas de formación sanitaria
especializada para graduados/diplomados en Enfermería [Internet]. Orden SSI/1694/2013, de 12 de septiembre. Boletín Oficial del Estado,
nº228, (23-9-2013). [accés 27 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9825.pdf
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Font: Elaboració pròpia (2015) amb les dades extretes del BOE41

Convocatòria 2015
A Catalunya es tornen a perdre places respecte de l’any anterior, bàsicament a
l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental on es passa de 41 a 30 places. La resta es
manté incrementant a 4 l’especialitat de Familiar i Comunitària i per primera vegada 2 en
Infermeria Geriàtrica.
A l’Estat espanyol al 2015 es manté la tendència de l’any anterior sent Catalunya la
comunitat autònoma amb més places acreditades, tot i que segueix per sota de Madrid en
número de places ofertades que són a les que les infermeres poden accedir per estudiar
l’especialitat.

41

Orden por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2014 para el acceso en el
año 2015, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios
del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física [Internet]. Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre. Boletín Oficial del Estado,
nº226, (17-9-2014). [accés 27 d’agost de 2015]. Disponible a: http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9474.pdf
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Font: Elaboració pròpia (2016) amb les dades extretes del BOE42

Convocatòria 2016
A Catalunya respecta a l’any anterior es tornen a recuperar places, tant a les ofertades
com a les, són bàsicament places d’infermeria Familiar i Comunitària on hi ha un augment
de quatre places ofertades.
A l’Estat espanyol al 2016 hi ha un augment tant a les places acreditades com a les places
ofertades, Catalunya segueix sent la comunitat autònoma amb més places acreditades,
encara que no és la que oferta més places.

Font:Elaboració pròpia (2016) amb les dades extretes del BOE43
42

Orden por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2015 para el acceso en el año 2016, a plazas de
formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la
Psicología, la Química, la Biología y la Física. [Internet]. Orden SSI/1892/2015, de 10 de septiembre. Boletín Oficial del Estado, nº226, (18-92015). [accés 22 de març de 2016]. Disponible a: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10053.pdf
43

Orden SSI/1461/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2016 para el
acceso en el año 2017, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados
universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. [accés 30 de novembre de 2016]. Disponible a:
http://boe.es/boe/dias/2016/09/13/pdfs/BOE-A-2016-8391.pdf
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Convocatòria 2017
A Catalunya en aquesta convocatòria 2017 es mantenen pràcticament les mateixes places
acreditades que en el darrer any, disminuint en 3 les ofertades.
A l’Estat espanyol al 2017 es mantenen les places acreditades, però hi ha un augment de
les places ofertades respecte a l’any passat. Catalunya segueix sent any rere any la
comunitat autònoma amb més places acreditades, encara que no és la que oferta més
places.

Font: Elaboració pròpia (2017) amb les dades extretes del BOE44

Convocatòria 2018
A Catalunya en aquesta convocatòria 2018 ha hagut un important increment de places
ofertades, en total unes 34.
A l’Estat espanyol al 2018 les places acreditades disminueixen, però hi ha un augment de
les places ofertades respecte a l’any passat, amb un total de 50 Catalunya segueix sent
any rere any la comunitat autònoma amb més places acreditades i per primera vegada la
que té més places ofertades també amb un total del 182.

44

Orden SSI/876/2017, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2017 para el
acceso en el año 2018, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados
universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.. [accés 18 de desembre de 2017]. Disponible a:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10580.pdf
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Font: Elaboració pròpia (2018) amb les dades extretes del BOE45

Evolució a Catalunya des de 2009 a 2018
Durant aquests últims deu anys s’ha produït un important increment del nombre de places
acreditades a Catalunya, bàsicament produït per l’inici de la via ordinària de les
especialitats d’Infermeria del Treball, Familiar i Comunitària, Pediàtrica i Geriàtrica. A
Catalunya només s’han acreditat places per a les tres últimes i en el cas de geriatria
solament dues places. Malgrat això, si mirem l’evolució de les places ofertades, que són a
les que veritablement poden accedir les infermeres per estudiar l’especialitat cada any, ha
estat incrementant-se lentament de les 118 fins a les 182. Són 64 places en deu anys, de
les quals 34 han estat incrementades aquest any 2018.
Aquest increment ha estat donat bàsicament a les places de llevadores que han passat de
40 a 65 recuperant les que havien perdut els darrers anys, 2 a Salut Mental, 3 a Familiar i
Comunitària, i 4 a pediatria.

45

Orden SCB/947/2018, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el
acceso en el año 2019, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados
universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. [accés 18 de desembre de 2018]. Disponible a:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12537.pdf
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Font: Elaboració pròpia (2018) amb les dades extretes dels BOE citats anteriorment 34-43

Evolució a Espanya des de 2009 a 2018
Com a Catalunya, es pot observar una evolució del nombre de places acreditades per les
mateixes raons, l’inici de la possibilitat de fer els estudis de les noves especialitats via
ordinària. A Espanya també hi ha diferències entre les places acreditades i ofertades,
encara que aquest any també han augmentat les places ofertades i s’ha equilibrat una
mica més, en part per l’increment de places ofertades a Catalunya com hem comentat
abans.

Font: Elaboració pròpia (2018) amb les dades extretes dels BOE citats anteriorment 34-43
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Evolució de places ofertades a Catalunya des de 2009 a 2018 per especialitat
Si observem l’evolució de les places ofertades a Catalunya per estudiar les diferents
especialitats infermeres, podem observar que a l’especialitat Obstètrico-Ginecològica ha
anat disminuint des de l’inici, amb una lleugera recuperació aquest 2018.
Pel que fa a l’especialitat de Salut Mental, el 2014 es varen recuperar les 41 inicials, anant
en davallada fins el 2017, tot i que el 2018 ha tornar a augmentar fins a 39 places.
Sobre les especialitats de nova creació podem destacar que tant Infermeria Pediàtrica com
Familiar i Comunitària han anat incrementant el nombre de places a cadascuna de les
convocatòries, més a Familiar i Comunitària que a Infermeria Pediàtrica i segueix aquesta
tendència encara que de manera minsa durant aquest any 2018. Es mantenen les dues
places per estudiar Infermeria Geriàtrica i es segueix sense poder fer els estudis
d’Infermeria del Treball a Catalunya.

Font: Elaboració pròpia (2018) amb les dades extretes dels BOE citats anteriorment 34-43
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Comparativa global des de 2009 fins a 2017 de rati plaça ofertada/infermeres a
les comunitats autònomes

En la gràfica següent es pot observar el rati de places total ofertades des del 2009 fins al
2017 en relació al total d’infermeres per Comunitat Autònoma.
Catalunya, segons dades de l’INE de 2017 passa a ocupar el quinzè lloc, perdent un lloc
en relació als darrers anys, del total places ofertades en relació al nombre d’infermeres
col·legiades a Catalunya. Mantenim que les infermeres catalanes tenen menys oportunitats
d’estudiar una especialitat a la seva comunitat autònoma que d’altres infermeres a la
majoria de comunitats autònomes de l’Estat espanyol, i per tant existeix una altra
probabilitat que s’hagin de desplaçar fora de Catalunya per estudiar l’especialitat.

Font: Elaboració pròpia (2018) 34-46

46

Instituto Nacional de Estadística [seu web]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística [accés 26 de juny de 2018]. Salud. Profesionales
Sanitarios Colegiados 2017. Enfermeros. Disponible a: http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p416/a2017/l0/&file=s08002.px

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i les especialitats infermeres

18

2. El COIB: Participant i impulsant el procés
2.1 Acompanyant i assessorant sobre el procés
Des de la publicació del Reial Decret d’especialitats47, l’any 2005, el Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha acompanyat a les infermeres en tot el
procés d’assessorament i tramitació per a la obtenció del títol d’especialista.
El títol d’especialista a banda de poder-se obtenir per via ordinària (que es aquella que
permet obtenir el títol a través de residència (IIR), també es pot demanar a través del que
el Reial decret 450/2005 anomenava:
- Disposició Addicional segona i disposició transitòria tercera. Via directa: aquesta “via
directa” es podia demanar quan s’havia estat en possessió d’un títol d’especialista
atorgat pel Ministeri d'Educació i Ciència amb anterior nomenclatura, s’havia exercit
en activitats pròpies de l'especialitat d'infermeria del treball quatre anys o més i
s’estava en possessió del títol d'ATS d’empresa o infermeria del treball.
- Disposició Transitòria segona. Via excepcional: Poder acreditar experiència
professional en les activitats pròpies de l’especialitat que es sol·liciti i superar una
prova d’avaluació de la competència.
El COIB ofereix a través de la seva assessoria de tramitació d’especialitats, d’una banda la
informació sobre el procés administratiu per a l’obtenció del títol d’especialista i també la
possibilitat de lliurar la documentació al Ministeri a través del Col·legi.
A part del procés administratiu de la tramitació des de l’assessoria també s’han fet les
següents accions:

47

•

Actualització de la informació relacionada amb les diferents qüestions tractades:
dates límit, proves d’avaluació de la competència, publicació competències,
convocatòries Infermera Interna Resident (IIR), etc.

•

Orientació i resolució de consultes relacionades amb l’obtenció del títol d’infermera
especialista.

•

Assessorament a empreses per a la redacció del certificat d’experiència
professional.

•

Presentació de documentació al Registre de la Delegació del Govern a Barcelona.

•

Manteniment del contacte amb els diferents agents implicats.

Real Decreto sobre especialidades de Enfermería [Internet]. Op. Cit.
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2.1.1. Assessoria i consultes
Tramitacions presentades des de l’assessoria d’especialitats del COIB

Font: Elaboració pròpia (2017) amb dades extretes del programa de gestió del COIB

La majoria de tramitacions presentades des del COIB són per a l’especialitat de
Medicoquirúrgica via excepcional, seguides de Familiar i Comunitària. El total de
tramitacions ha estat de 6.833. Des de l’any 2017 aquest tràmit ho ha de fer la persona
interessada directament al Ministeri d’Educació degut a la nova llei de registre oficials.

Consultes sobre especialitats

Font: Elaboració pròpia (2018) amb dades extretes del programa de gestió del COIB
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A part de les tramitacions, tots els assessoraments relatius al tema de les especialitats des
de la posada en marxa de l’assessoria i l’Oficina d’Informació Col·legial (OIC) a l’any 2005,
fins a l’actualitat fan un total de 18.204.

2.1.2. Tramitacions i campanya AQuAS
Amb la finalitat de complir amb la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les
professions sanitàries, i amb el Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el
Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya, el COIB ha realitzat al llarg del primer
semestre de 2016 una campanya de recopilació de les dades i documents que acrediten
les especialitats de les col·legiades i col·legiats.

2.2 Informant i formant per a l’obtenció de les especialitats
1.1.1. Creació de guies i recursos per a les proves objectives
Les diferents vocalies del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB),
han elaborat guies i recursos per preparar les proves d’avaluació de la competència de les
diferents convocatòries per l’obtenció del títol a través de la via excepcional.
•

Necessites preparar-te per la prova de l'IIR?
[5 d’octubre de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/necessites-preparar-te-perla-prova-de-iir.html

• El COIB posa a disposició la Guia per realitzar la prova objectiva de l’especialitat

d’Infermeria Pediàtrica per via excepcional
[dilluns, 20 d’abril de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coib-posa-disposiciola-guia-per-realitzar-la-prova-objectiva-de-especialitat-infermeria-pediatrica-per-viaexcepcional.html
• Recursos bibliogràfics per preparar la prova de l’especialitat d’Infermeria

Geriàtrica
[Octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/recursos-de-suport-perla-preparacio-de-la-prova-acces-especialitat-infermeria-geriatrica.html
• El COIB va posar a disposició dels col·legiats el desplaçament i allotjament per

assistir a la prova per a l'accés a l'especialitat de Salut Mental que va tenir lloc el
13 de febrer de 2010 a Madrid.
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1.1.2. Formacions específiques a Barcelona i comarques de Barcelona
El COIB ha organitzat diferents activitats formatives per a la preparació de l’obtenció del
títol d’especialista via excepcional i per a la preparació de l’accés a les places de formació
sanitària especialitzada via ordinària Infermera Interna Resident (IIR), realitzant tant cursos
presencials com online.
• El COIB ofereix un curs per preparar la competència de l'especialitat d’infermeria

familiar i comunitària
[dilluns, 4 de desembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coib-ofereix-un-cursper-preparar-la-competencia-de-especialitat-infermeria-familiar-comunitaria.html
• Prepara’t la prova per obtenir l'especialització en pediatria amb els tres cursos

que t’ofereix el COIB
[divendres, 18 de setembre de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/prepara-la-prova-perobtenir-especialitzacio-en-pediatria-amb-els-tres-cursos-que-ofereix-el-coib.html
• Nou curs online de formació per accedir a l’especialitat via Infermera Interna

Resident
[dimecres, 8 de gener de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/nou-curs-online-deformacio-per-accedir-especialitat-via-infermera-interna-resident.html
• Al novembre de 2012, el Col·legi va organitzar dues sessions per preparar la prova

d’avaluació de la competència per obtenir el títol d’infermera geriàtrica.
• Al gener de 2011, el Col·legi va organitzar unes sessions per preparar l'examen

del títol d'especialista en Infermeria del Treball i Salut Laboral.

1.1.3. Notícies d’actualitat amb les novetats sobre dates, tràmits i procediments,
evolució a d’altres comunitats autònomes i convocatòria de places
Des de l’assessoria d’especialitats s’ha fet difusió de qualsevol novetat relacionada amb
l’obtenció dels títols d’especialista per les diferents vies possibles.

Accés a l’especialitat per la via extraordinària: prova d’avaluació de la
competència

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i les especialitats infermeres

22

•

Noves mesures per agilitzar el procés per a la prova de la competència per a
l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària
[16 de novembre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/noves-mesures-per-agilitzarel-proces-per-la-prova-de-la-competencia-per-especialitat-infermeria-familiarcomunitaria.html

• El Ministeri d’Educació demana l’actualització de dades a les infermeres que

hagin sol·licitat l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària
[dimecres, 22 de juny de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-ministeri-educaciodemana-actualitzacio-de-dades-les-infermeres-que-hagin-sol-licitat-acces-al-titolespecialista-en-infermeria-familiar-comunitaria.html

•

Comença l'actualització de dades per a la prova d'especialitat d'Infermeria
Familiar i Comunitària per la via excepcional
[dimecres, 4 de maig de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/comenca-actualitzacio-dedades-per-la-prova-especialitat-infermeria-familiar-comunitaria-per-la-viaexcepcional.html

•

T’expliquem els passos per tramitar el títol de l’especialitat d’infermeria
pediàtrica
[divendres, 15 d’abril de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/expliquem-els-passos-pertramitar-el-titol-de-especialitat-infermeria-pediatrica.html

• Convocada la prova objectiva per a l'accés del títol d'infermera especialista en

pediatria per la via excepcional
[dijous, 17 de setembre de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/convocada-la-provaobjectiva-per-acces-del-titol-infermera-especialista-en-pediatria-per-la-viaexcepcional.html
• Ja pots consultar oficialment el resultat de l'examen d'Infermeria Geriàtrica via

excepcional del 23 de novembre
[dimarts, 10 de desembre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/ja-pots-consultaroficialment-el-resultat-de-examen-infermeria-geriatrica-via-excepcional-del-23-denovembre.html
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• Publicades les respostes definitives de l’examen de l'especialitat d'Infermeria

Geriàtrica via excepcional
[dijous, 5 de desembre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/publicades-les-respostesdefinitives-de-examen-de-especialitat-infermeria-geriatrica-via-excepcional.html

• Publicació de les respostes provisionals de la prova d'avaluació de l'especialitat

d'Infermeria Geriàtrica del 23 de novembre i obert el període per presentar
al·legacions
[dilluns, 25 de novembre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicacio-de-lesrespostes-provisionals-de-la-prova-avaluacio-de-especialitat-infermeria-geriatrica-del23-de-novembre-obert-el-periode-per-presentar-al-legacions.html
• Consulta la distribució per facultat i aula de l’examen de l’especialitat de geriatria

del dia 23 de novembre
[dimarts, 19 de novembre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/consulta-la-distribucioper-facultat-aula-de-examen-de-especialitat-de-geriatria-del-dia-23-de-novembre.html
• 23 de novembre, segona convocatòria per a la prova d’Infermeria Geriàtrica per la

via extraordinària
[dijous, 31 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/23-de-novembre-segonaconvocatoria-per-la-prova-infermeria-geriatrica-per-la-via-extraordinaria.html
• Totes les accions del COIB davant del conflicte sobre el contingut de la prova

d’Infermeria Geriàtrica
[dimecres, 23 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/totes-les-accions-delcoib-davant-del-conflicte-sobre-el-contingut-de-la-prova-infermeria-geriatrica.html
• Publicació d'admesos i exclosos per a la prova de l’especialitat d’Infermeria

Geriàtrica
[dijous, 10 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicacio-admesosexclosos-per-la-prova-de-especialitat-infermeria-geriatrica.html
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•

Documents d'ajuda per a la preparació de la prova de l'especialitat d'Infermeria
del Treball
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-del-treball/sobreespecialitat-com-obtenir-el-titol.html

• Publicades les respostes provisionals de la prova per a l’especialitat en Infermeria

de Salut Mental
[dimarts, 30 de març de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesrespostes-provisionals-de-la-prova-per-especialitat-en-infermeria-de-salut-mental.html
• Publicades les respostes correctes definitives de la segona prova per a

l'especialitat en Infermeria de Salut Mental
[dimarts, 9 de març de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesrespostes-correctes-definitives-de-la-segona-prova-per-especialitat-en-infermeria-desalut-mental.html
• Informació d'interès una vegada realitzada la prova d'avaluació de la competència

d'especialitats
[dilluns, 15 de febrer de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/preguntes-respostescorrectes-provisionals-de-la-prova-objectiva-per-acces-especialitat-infermera-en-salutmental.html
• Preguntes i respostes correctes provisionals de la prova objectiva per a l'accés a

l'especialitat d'Infermera en Salut Mental

•

[dilluns, 15 de febrer de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/preguntes-respostescorrectes-provisionals-de-la-prova-objectiva-per-acces-especialitat-infermera-en-salutmental.html
• Publicades les respostes correctes definitives de la prova per a l'especialitat en

Infermeria de Salut Mental
[divendres, 5 de febrer de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesrespostes-correctes-definitives-de-la-prova-per-especialitat-en-infermeria-de-salutmental.html
• Publicades les respostes de la prova per a l’especialitat en Infermeria de Salut

Mental [2010]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/prova-acces-al-titol-infermerespecialista-en-infermeria-de-salut-mental-celebrada-el-16-de-gener-de-2010.html
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• Informació per a l’accés a les especialitats via excepcional (anys d’experiència)

[dimecres, 5 d'octubre de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/informacio-per-acces-lesespecialitats-via-excepcional-(anys-experiencia).html
• Sol·licitud del títol d'Infermeria del Treball després de superar la prova objectiva•

[dimecres, 13 de juliol de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/sol-licitud-del-titolinfermeria-del-treball-despres-de-superar-la-prova-objectiva.html
• Publicades les respostes definitives de la tercera prova per a l’accés a

l’especialitat d’Infermeria del Treball celebrada el 18 de juny de 2011
[dimarts, 28 de juny de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesrespostes-definitives-de-la-tercera-prova-per-acces-especialitat-infermeria-del-treballcelebrada-el-18-de-juny-de-2011.html
• Publicades les respostes correctes definitives de la segona prova per a

l’especialitat en Infermeria del Treball
[dimecres, 8 de juny de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesrespostes-correctes-definitives-de-la-segona-prova-per-especialitat-en-infermeria-deltreball.html
• Publicades les respostes provisionals de la segona prova per a l'especialitat en

Infermeria del Treball
[dimarts, 10 de juny de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesqualificacions-de-la-segona-prova-objectiva-per-acces-al-titol-infermera-especialista-eninfermeria-del-treball.html
• Publicades les respostes correctes definitives de la primera prova per a

l'especialitat en Infermeria del Treball
[divendres, 13 de maig de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/publicades-les-respostescorrectes-definitives-de-la-primera-prova-per-especialitat-en-infermeria-del-treball.html
• Sessió informativa sobre la prova objectiva de l’especialitat d’Infermeria del

Treball
[divendres, 6 de maig de 2011]
El Col·legi va organitzar una sessió per informar sobre la prova selectiva per a les
places de formació de l’especialitat d’Infermeria del Treball.
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• Publicades les respostes provisionals de la prova per a l’especialitat en Infermeria

del Treball
[dimecres, 4 de maig de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/publicades-lesrespostes-provisionals-de-la-prova-per-especialitat-en-infermeria-del-treball.html
• Última prova per a l'accés a l'especialitat d'Infermeria del Treball

[dijous, 9 de juny de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/ultima-prova-per-accesespecialitat-infermeria-del-treball.html
• Data límit per sol·licitar les especialitats en Infermeria Pediàtrica, Geriàtrica i

Familiar i Comunitària
[dimarts, 15 de març de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/data-limit-per-sol-licitar-lesespecialitats-en-infermeria-pediatrica-geriatrica-familiar-comunitaria.html
• Al gener i febrer de 2011, el COIB es va traslladar a la comarca d’Osona amb una

assessoria mòbil per a la tramitació de títols d’especialitats de la professió
infermera.
• Publicades les respostes correctes definitives de la tercera prova per a

l’especialitat en Infermeria de Salut Mental
[dijous, 29 d'abril de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/publicades-les-respostescorrectes-definitives-de-la-tercera-prova-per-especialitat-en-infermeria-de-salutmental.html
• Fi del termini per sol·licitar l'accés per la via extraordinària a l'especialitat

d'Infermeria del Treball
[dilluns, 8 de febrer de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/fi-del-termini-per-sol-licitaracces-per-la-via-extraordinaria-especialitat-infermeria-del-treball.html
• Informació sobre l'especialitat de Salut Mental [2016]

https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-de-salut-mental/sobreespecialitat-com-obtenir-el-titol.html
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Accés a la especialitat per la via directa
• La possibilitat de canvi de títol d’especialista per la disposició addicional segona

acaba el proper 7 d’agost
[dilluns, 8 de juny de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/la-possibilitat-de-canvide-titol-especialista-per-la-disposicio-addicional-segona-acaba-el-proper-7-agost.html

Accés a la especialitat via Infermera Interna Resident (IIR)
•

Convocades les proves d’accés a l’IIR pel 10 de febrer de 2018
[dilluns, 18 de setembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/convocades-les-provesacces-iir-pel-10-de-febrer-de-2018.html

•

El 19 de setembre s’obre el període per a inscriure’s a les proves selectives de
l’IIR, que es realitzaran el 28 de gener de 2017
[13 de setembre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/obre-el-periode-per-inscriureles-proves-selectives-de-iir-que-es-realitzaran-el-28-de-gener-de-2017.html

•

Publicació dels resultats definitius de l’IIR i acte d’assignació de places
d’infermera interna resident
[30 de març de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/publicacio-dels-resultatsdefinitius-de-iir-acte-assignacio-de-places-infermera-interna-resident.html

•

El Ministeri de Sanitat publica la relació provisional de respostes de les proves
de l’IIR
[16 de febrer de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-ministeri-de-sanitatpublica-la-relacio-provisional-de-respostes-de-les-proves-de-iir.html

• Convocatòria de les proves selectives per a l'accés a les places de formació via

residència de les especialitats d'infermeria.
[divendres, 18 de setembre de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/convocatoria-de-lesproves-selectives-per-acces-les-places-de-formacio-via-residencia-de-les-especialitatsinfermeria.html
•

Demanen al Ministeri de Sanitat que investigui la presumpta filtració de l’examen
IIR
[12 de febrer de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/demanen-al-ministeride-sanitat-que-investigui-la-presumpta-filtracio-de-examen-iir.html
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• Convocatòria de les proves selectives per a l’accés a les places de formació via

residència de les especialitats infermeres
[dimecres, 17 de setembre de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/convocatoria-de-lesproves-selectives-per-acces-les-places-de-formacio-via-residencia-de-les-especialitatsinfermeres.html
• Catalunya ofereix 142 places per a infermeres residents que cursin especialitats

[dimecres, 2 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/catalunya-ofereix-142places-per-infermeres-residents-que-cursin-especialitats.html
• Convocatòria de calendari sobre la prova per a l'accés del títol d'infermera

especialista en geriatria
[dijous, 5 de setembre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/convocatoria-decalendari-sobre-la-prova-per-acces-del-titol-infermera-especialista-en-geriatria.html
• Catalunya ofereix 132 places per a infermeres residents que es formin com a

especialistes
[dijous, 27 de setembre de 2012]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/catalunya-ofereix-132places-per-infermeres-residents-que-es-formin-com-especialistes.html
• El COIB va organitzar el 26 de setembre de 2012 una sessió informativa sobre

l’accés a les places d’especialitats per la via residencia
En aquesta sessió es va informar dels procediments administratius que calien per
accedir a les convocatòries de formació i sobre els programes formatius de les
especialitats que es podien cursar per aquesta via: Infermeria Ostètrico-Ginecològica,
Infermeria de Salut Mental, Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Geriàtrica,
Infermeria del Treball i Infermeria Pediàtrica.
• Convocatòria 2012 per a l’accés a les places de formació d’especialitats

infermeres via residència
[dimarts, 25 de setembre de 2012]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/convocatoria-2012-peracces-les-places-de-formacio-especialitats-infermeres-via-residencia.html
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• Sessió informativa sobre l’accés a les especialitats infermeres

[dilluns, 27 de setembre de 2010]
El Col·legi va organitzar una sessió per informar sobre les proves selectives del 2010
per a l'accés a les proves selectives per a les places de formació de les especialitats de
llevadora, infermeria de salut mental, del treball, pediàtrica, familiar i comunitària i
geriàtrica.

Altres
• Surt la primera promoció de noves infermeres especialistes en Infermeria

Pediàtrica a Catalunya
[dimecres, 4 de juny de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/surt-la-primera-promociode-noves-infermeres-especialistes-en-infermeria-pediatrica-catalunya.html
• La proposta del Ministeri de Sanitat sobre les especialitats aixeca rebuig entre les

infermeres
[dilluns, 26 de maig de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionaments-reflexions/la-propostadel-ministeri-de-sanitat-sobre-les-especialitats-aixeca-rebuig-entre-les-infermeres.html
• València, primera comunitat autònoma en regular la categoria professional de les

especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària
[dimecres, 19 de juny de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/valencia-primeracomunitat-autonoma-en-regular-la-categoria-professional-de-les-especialistes-eninfermeria-familiar-comunitaria.html
• Katherine

Moore defensa el lideratge de les infermeres en l’atenció
multidisciplinària de la continència
[dimarts, 5 de febrer de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/katherine-mooredefensa-el-lideratge-de-les-infermeres-en-atencio-multidisciplinaria-de-lacontinencia.html

• La Infermeria del Treball, una especialitat amb molt més futur que present•

[dimarts, 27 de novembre de 2012]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/la-infermeria-del-treballuna-especialitat-amb-molt-mes-futur-que-present.html
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• La Infermeria del Treball, una especialitat amb molt més futur que present

[dimarts, 20 de novembre de 2012]
La Vocalia d’Infermeria del Treball del COIB va organitzar un espai trobada per
presentar la pròpia vocalia i per debatre sobre l’estat de l’especialitat.
• El Suprem avala el programa de formació de l’especialitat en Infermeria Pediàtrica

[dimecres, 29 d'agost de 2012]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-suprem-avala-elprograma-de-formacio-de-especialitat-en-infermeria-pediatrica.html
• Constitució de la Vocalia de Salut Mental del Col·legi•

[dimecres, 30 de novembre de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/constitucio-de-la-vocaliade-salut-mental-del-col-legi.html
• El Ministeri de Sanitat aprova el programa formatiu de l’Especialitat d’Infermeria

en Salut Mental
[dimarts, 24 de maig de 2011]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-ministeri-de-sanitataprova-el-programa-formatiu-de-especialitat-infermeria-sm.html
• Publicats els programes formatius de les especialitats d’Infermeria Comunitària i

Pediàtrica
[dimarts, 29 de juny de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/publicats-els-programesformatius-de-les-especialitats-infermeria-comunitaria-pediatrica.html
• Reial Decret 450/2005 sobre les especialitats d’infermeria.

[22 d’abril de 2005]
https://coibazure.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/54adedb3-f0df-4d40-b9e0d2d0e73d00d2
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2.3 Creant espais de debat informatius sobre l’estat de la situació
Des del COIB s’ha impulsat l’organització de jornades de debat adreçades a les infermeres
amb la finalitat de promoure un espai d’intercanvi i reflexió professional en relació a la
situació actual de les especialitats infermeres i d’interlocució amb els diferents organismes i
persones que intervenen o poden intervenir en el seu desenvolupament.
L’exemple més recent és la I Jornada d’Especialitats realitzada a la seu del COIB el 13
d’abril de 2015 i de la que s’adjunta a continuació les principals conclusions.
• El COIB organitza la I Jornada d’Especialitats com a espai de coneixement de la

situació actual de les especialitats infermeres
[dilluns, 16 de març de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coib-organitza-lajornada-especialitats-com-espai-de-coneixement-de-la-situacio-actual-de-lesespecialitats-infermeres.html

2.3.1 Principals conclusions de la I Jornada d’Especialitats. 13 d’abril de 2015
El camí cap a l’especialització en Infermeria és un trajecte llarg i complex, el que a
vegades, dificulta que les infermeres prenguin decisions sobre cap a on dirigir la seva
trajectòria professional. Amb aquesta jornada també es va aconseguir aclarir certs
aspectes per facilitar aquesta pressa de decisions a les professionals.
La jornada es va dividir en tres taules. A continuació destaquem les següents intervencions
d’alguns dels participants així com de part dels assistents:
Alicia Ávila López
Subdirectora. Àmbit professions sanitàries. Generalitat de Catalunya.
Núria Cuxart Ainaud
Directora de Programes. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Cristina Cuevas Santos
Jefe del Servicio de Enfermería. Subdirección General de Títulos y reconocimiento de
cualificaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Joan Conesa Garrido
Membre Junta Govern. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
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Isabel Quintana Sánchez
Responsable d’Atenció Col·legial. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Albert Granero Lázaro
Membre Junta Govern. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Josep Anton Riera
Subdirector Infermeria. Hospital Universitari Vall Hebron
Guillem Puche Rubio
Adjunt Direcció Infermeria. Hospital Sant Joan de Déu.
Montserrat Comellas
Membre de l’ADEIC. Associació de Directors/es de les Escoles d’Infermeria de Catalunya.

A la primera taula, A l'estació de sortida: vull ser especialista! la qual versava sobre
tot el que les infermeres es poden plantejar abans de començar o decidir ser
especialistes, destaquem les següents intervencions:
Participants de la taula: Alicia Ávila López, Rosalina Pujol Mauri, Isabel Quintana Sánchez
“Abans d’estudiar una especialitat pensa en el teu projecte professional. Quina infermera
vull ser? Cap a on et vols dirigir? Quina és la teva situació actual i fins a on vols arribar?
Amb quins recursos compto i quins em manquen?” Són algunes de les reflexions que ens
va convidar a fer la Isabel Quintana.
•

Les places de formació sanitària especialitzada per a infermeres a Catalunya
s’oferten després d’un procés que passa en primer lloc per la sol·licitud de les
empreses proveïdores de serveis sanitaris que volen formar professionals, després
per l’acreditació per part del Ministeri de Sanitat d’aquestes places i finalment per
l’oferta per part de la CCAA de les places que consideri necessàries.

•

El nombre de places ofertades les determina la pròpia comunitat autònoma en
consens amb el Ministeri de Sanitat i s’hauria de fer en relació a una planificació
prèvia que actualment no existeix.

•

És intenció de la Generalitat de Catalunya realitzar una futura planificació més
adequada a les necessitats reals d’especialistes, per això comptaran amb una eina
que facilitarà aquesta tasca com es el registre de professionals que s’està posant
en marxa.

•

Actualment, no hi ha dades del nombre d’infermeres especialistes que hi ha a
Catalunya de cadascuna de les especialitats.
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•

Marxar a l’estranger a estudiar una especialitat és una opció, però caldrà tenir en
compte la informació prèvia abans de marxar; en quan als requisits que demanen,
els tipus d’estudis a cada país i d’altra banda conèixer les garanties que em donarà
aquesta titulació per a l’exercici de la professió una vegada torni, juntament amb
tots els tràmits administratius necessaris per al seu reconeixement.

A la segona taula, Al vagó de les especialitats: de viatge cap a la titulació
d’especialista!
Participants de la taula: Cristina Cuevas Santos, Alicia Ávila López, Núria Cuxart Ainaud
Els vint anys de retard en la publicació de l’últim Reial Decret de l’any 2005 sobre
especialitats infermeres ha fet que no es doni resposta a les necessitats reals de la
professió, ja que queden molts aspectes per desenvolupar i per arribar a consens
professional.
•

El paper actual dels col·legis professionals en quant a la decisió del nombre de
places ofertades és poc, depèn directament del Ministeri de Sanitat i del Govern de
la Generalitat de Catalunya.

•

Actualment estan definits els programes formatius amb les competències de les
infermeres especialistes, en 6 de les 7 especialitats del darrer Reial Decret del
2005.

•

L’especialitat d’infermeria en cures medicoquirúrgiques està pendent de publicació
del programa formatiu, ja que actualment no hi ha consens professional dintre de la
pròpia comissió nacional de l’especialitat. Tant Cristina Cuevas com Núria Cuxart
van reconèixer aquesta manca de consens professional per part de la pròpies
infermeres i d’altra banda la dificultat implícita del propi nom de l’especialitat.

•

En relació a la situació actual de via excepcional cal destacar que el Ministeri
d’Educació, Cultura i Deporte ha rebut més de 110.000 sol·licituds en tots aquests
anys. Des del Ministeri es va donar molta importància a la correcta expedició dels
certificats d’experiència professional per tal d’agilitzar i fer amb rigor la valoració
dels expedients.

•

Es preveu que la prova de l’avaluació de la competència per les infermeres que
vulguin accedir al títol d’especialista en Infermeria Pediàtrica sigui a la propera
tardor, a la qual es presentaran unes 12.000 infermeres de les 14.000 que vàrem
presentar la sol·licitud. En el moment de tancar aquest document, ja s’ha convocat
pels dies 24 i 25 d’octubre i 22 de novembre de 2015.

•

De l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària s’han rebut més de 40.000
sol·licituds al Ministeri, que te la previsió de començar a revisar aquest expedient a
l’inici del proper any 2016.
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•

El compartir competències per part de les diferents especialitats infermeres, té a
veure amb la visió global de la salut i les persones que tenim des de la professió.
Aquest fet s’ha de viure com una oportunitat professional.

A la tercera taula, A l'estació d'arribada: ja sóc especialista i ara què? destaquem les
següents intervencions:
Participants de la taula: Guillem Puche Rubio, Josep Anton Riera, Montserrat Comellas
Les principals afirmacions fetes pels membres d’aquesta taula varen ser les següents:
•

La definició dels perfils professionals ajuden a les institucions a l’hora de la
contractació.

•

Els diferents proveïdors són els que es pronuncien sobre quines competències de
les infermeres necessiten pels llocs de treball que poden oferir.

•

La principal diferencia entre les infermeres expertes i les infermeres especialistes és
que les infermeres especialistes tenen una visió més global dintre de la seva
especialització.

•

El fet de ser especialista, actualment, no té implícit un reconeixement econòmic.

•

Actualment. la titulació especialista situa per davant d’altres professionals al mercat
laboral a l’hora de la cerca de feina i a obrir el camí cap al doctorat.

•

Tant si s’opta pel camí de l’especialitat com si s’opta pel camí del màster és
important que hi hagi infermeres que continuïn amb els estudis de doctorat per tal
de contribuir a l’avenç de la ciència infermera.

•

Com a professió les infermeres tenim un gran repte: que el fet de ser especialistes
serveixi per alguna cosa, és a dir, cal donar valor a aquesta titulació i fer visible
l’aportació infermera a la societat.

Les vocalies del Col·legi van participar a la Jornada sent aquestes les seves
principals aportacions:

- Vocalia especialitat Infermeria del Treball:
•

Ressaltar que la manca de previsió de places d’especialistes en Infermeria de
Treball no afavoreix la demanda que ofereix els sector de Salut Laboral a
Catalunya, i posarà en una difícil situació als prestadors dels serveis a curt termini.
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•

Nombroses infermeres catalanes volen poder optar per aquesta especialitat. A
hores d’ara aquest dret no el poden exercir a Catalunya.

•

És important poder fer visible la cartera de serveis professionals infermers en
l’àmbit de la Salut Laboral, per tal que els serveis que poden oferir les infermeres
del Treball arribin a la població activa: vigilància de la salut, assistència sanitària,
formació i informació dels treballadors en prevenció de riscos laborals, promoció i
educació per la salut a l’entorn laboral, funció pericial, gestió i planificació dels
serveis de prevenció, i la recerca i anàlisi entorn dels resultats de salut individuals i
col·lectius.

•

-

Caldria quantificar quantes infermeres, que van reunir criteris per assolir
l’acreditació de l’especialitat per via excepcional, van quedar fora per diferents
motius, i elevar una proposta d’apertura d’una nova regularització.

Vocalia especialitat Infermeria Pediàtrica:
Es van dur a terme dues presentacions amb col·loqui.
•

Presentació per part de la infermera Maria Padró, membre de la Vocalia
d’infermeria pediàtrica del COIB, va versar sobre la història de les cures infermeres
específiques dirigides als infants fins a esdevenir una especialitat infermera.

•

Presentació per part de la infermera Maria Cristina Pérez, membre de la Vocalia, va
presentar les tres vies d'accés i la forma d'accedir-hi, així com les característiques
de la Infermeria Pediàtrica.

•

Es va comunicar als assistents que properament el COIB faria difusió d'un
document, preparat per la vocalia, que serà una guia per facilitar la preparació a la
prova d’avaluació de la competència.

•

La sessió va ser una oportunitat de debat entre les infermeres interessades per
aquesta especialitat.

- Vocalia especialitat Infermeria Salut Mental
Des de la Vocalia de Salut Mental del COIB, es va organitzar la taula rodona
“Recorregut per les estacions d’enllaç”, que va voler informar, debatre i compartir amb
els assistents quin és el context actual de l’especialitat d’Infermeria de Salut Mental des
de diferents perspectives professionals.
•

Miquel Ragull Puig, infermer de la Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i tutor de residents d’infermeria de la Unitat
multiprofessional de Psiquiatria i Salut Mental, ha fet una breu exposició de l’itinerari
formatiu de la infermera especialista en salut mental i quines són les competències,
funcions i rol que té la infermera especialista en salut mental.
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•

Silvia Rodríguez Jiménez, infermera de la Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria de
la Corporació Sanitària Parc Taulí, ha plasmat la seva experiència des del moment
que va plantejar preparar-se l’examen d’accés per desenvolupar l’especialitat
d’Infermeria en Salut Mental, les vivències com infermera resident durant els dos
anys de formació, i la incorporació posterior en el món laboral.

•

María Teresa Sanz Osorio, Subdirectora de l’àmbit d’atenció a la salut mental del
Consorci Sanitari de Terrassa, ha exposat quina ha estat l’evolució i el context
actual en quant a: places acreditades i ofertades; coexistència en els centres de
treball de professionals especialistes i experts amb titulacions diferents; estat del
reconeixement de la categoria professional; dificultats dels gestors en la
contractació per la manca de reconeixement i exigència de la categoria
professional, etc.

•

Destacar el gran debat que es va produir amb les professionals interessades en
aquesta especialitat vers tots els temes tractats.

- Vocalia especialitat Infermeria Familiar i Comunitària

-

•

La formació Infermera Interna Resident (IIR) està valorada com de “molta qualitat”,
malgrat les tutores d’IIR consideren que caldria més formació específica en
metodologia docent per als tutors. Aquesta formació IIR basada en la resolució de
problemes és considerada com a ideal per la posterior incorporació laboral. Es
valora com a punt fort i clau de la formació les rotacions que es fan. Com a punt
feble de la formació IIR, identifiquen la gestió del temps. Durant el procés de
residència, és molt difícil tant per la infermera resident com per la infermera tutora i
consideren insuficient la durada de dos anys per l’exhaustiu itinerari formatiu si el
que es vol és consolidar els coneixements adquirits durant les rotacions. Tant les
assistents com les infermeres IIR convidades considerarien els tres anys els
adequats per volum de formació / temps.

•

La convivència entre infermeres generalistes i especialistes pot ser difícil si no es
defineixen els perfils professionals per les especialistes.

Vocalia especialitat Infermeria Geriàtrica
•

Es va posar de manifest el malestar de les infermeres que treballen en l’àmbit de la
gent gran, per la situació actual de l'especialitat (molt poques places convocades i
nul·la definició dels perfils professionals.

•

Arran d’aquest debat es va crear un grup de treball per tal d’avaluar la situació
actual i fer algunes propostes al respecte.
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2.3.2 Canals temàtics de les especialitats
Els Canals temàtics són les seccions del butlletí electrònic del COIB, Influeixes@, en els
quals es recull informació relacionada sobre temes específics com cooperació, novetats
bibliogràfiques i actualitat de diferents especialitats i àmbits d’expertesa de la infermeria.
En aquests moments hi ha cinc Canals temàtics dedicats a les especialitats: Llevadores,
Salut Mental, Infermeria del Treball, Infermeria Pediàtrica i Infermeria Geriàtrica. Aquests
canals s’envien un cop al mes a les col·legiades subscrites al butlletí electrònic del COIB.

2.3.3 Jornades de benvinguda a les noves especialistes
El COIB organitza anualment una jornada de benvinguda a les noves infermeres
especialistes en la que les participants poden conèixer aspectes sobre el futur laboral de
cadascuna de les especialitats i intercanviar impressions amb d'altres professionals.
• 2a Jornada d’Infermeria Pediàtrica

[8 de maig de 2017]
La Vocalia d’Infermeria de Pediatria va organitzar una jornada que va incloure la
benvinguda a les noves especialistes en infermeria pediàtrica via IIR.
• 1a Jornada d’Infermeria Pediàtrica

[18 de maig de 2016]
La Vocalia d’Infermeria de Pediatria va organitzar una jornada que va incloure la
benvinguda a les noves especialistes en infermeria pediàtrica via IIR.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-1a-jornada-infermeriapediatrica-posa-el-punt-de-mira-sobre-el-tdah-la-infermera-escolar.html
•

Jornada de Benvinguda a la professió de llevadora i Benvinguda a la residència
de llevadora
[11 de maig de 2016]
La Vocalia de Llevadores va organitzar una jornada que va incloure la benvinguda a les
noves especialistes llevadores via IIR.

• Jornada de Benvinguda a les noves infermeres especialistes

[dilluns, 25 de maig de 2015]
El COIB va organitzar una jornada de benvinguda a les noves infermeres especialistes
en infermeria familiar i comunitària, salut mental, infermeria pediàtrica i llevadores. Els
assistents van poder conèixer aspectes sobre el futur laboral de cadascuna de les
especialitats i intercanviar impressions amb d'altres professionals.
• Espai de trobada per a futurs residents d'Infermeria Pediàtrica via residència

[dilluns, 9 de febrer de 2015]
La Vocalia d’Infermeria de Pediatria va organitzar un espai trobada per apropar als futur
residents d’Infermeria Pediàtrica amb infermeres residents i amb responsables de les
unitats docents.
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• Jornada de benvinguda a la primera promoció de noves especialistes en

Infermeria Pediàtrica
[dijous, 5 de juny de 2014]
La Vocalia d’Infermeria de Pediatria va organitzar una jornada de benvinguda a les
infermeres i infermers que s’havien format en la primera promoció de la nova
especialitat a la demarcació de Barcelona. Durant la jornada es va explicar l’evolució de
l’especialitat en la història i es van plantejar quins són els nous reptes que comporta
l’especialització. També es van donar a conèixer els recursos que des del COIB es
posen a disposició de les infermeres pediàtriques.

2.3.4 Xerrades i conferències
Les xerrades i conferències han permès informar i debatre sobre l’actualitat de les
especialitats infermeres. Aquestes xerrades s’han realitzat tant a la seu del COIB com a
diferents delegacions.
•

Coneixes les unitats docents d’infermeria pediàtrica?
[23 de març de 2016]
La vocalia d’Infermeria Pediàtrica va organitzar una jornada per donar a conèixer les
diferents unitats docents de Barcelona en les que les infermeres poden realitzar
l’especialitat d’Infermeria Pediàtrica.

• Jornada "Especialitats d'Infermeria: on som?" - Dia Internacional de la Infermera

al Maresme
[11 de maig de 2015]
La delegació comarcal del COIB al Maresme va organitzar una jornada per parlar sobre
l’estat de les especialitats infermeres.
• Contribuir a fer visible l’aportació de les infermeres a la societat, el gran repte

davant de les especialitats
[dilluns, 20 d'abril de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/contribuir-fer-visibleaportacio-de-les-infermeres-la-societat-el-gran-repte-davant-de-les-especialitats.html
•

Les infermeres del treball demanen el ple reconeixement de la seva especialitat
[dimecres, 9 d’octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/les-infermeres-deltreball-demanen-el-ple-reconeixement-de-la-seva-especialitat.html
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• Xerrada ‘Infermeria actual: retitulació, especialitats, grau, postgraus i màsters’ a

Terrassa
[dimecres, 21 de novembre de 2012]
La delegació comarcal del COIB al Vallès Occidental a Terrassa va organitzar una
sessió informativa per explicar els canvis formatius dels estudis d’Infermeria i en quina
situació es troben les especialitats infermeres.
• Trobada 'La Infermeria del Treball, una especialitat de futur?'

[dimarts, 20 de novembre de 2012]
Sessió organitzada per la Vocalia d’Infermeria del Treball per debatre sobre l’estat de
l’especialitat.
• El Col·legi informa sobre l'accés a les places de formació de les especialitats

infermeres
[3 d’octubre de 2011]
El Col·legi va organitzar una sessió per informar sobre l’accés a les places de formació
via ordinària de les especialitats infermeres, després de la publicació, per part del
Ministeri de Sanitat, de la convocatòria de proves selectives per a l’accés a les
especialitats d'Infermeria obstètrico-ginecològica, salut mental, treball, pediàtrica,
familiar i comunitària i geriàtrica.
• Dia de la infermera. Xerrada sobre les especialitats infermeres a l'Alt Penedès

[dimarts, 17 de maig de 2011]
La delegació comarcal del COIB a l’Alt Penedès va organitzar una sessió informativa
per explicar la situació en la que es troben les especialitats infermeres.
• Les infermeres del Bages debaten sobre les especialitats infermeres i el grau

d'Infermeria
[dissabte, 14 de maig de 2011]
La delegació comarcal del COIB al Bages va organitzar una sessió informativa per
explicar la situació en la que es troben les especialitats infermeres i els canvis en la
titulació universitària.
• Xerrada sobre les especialitats, el grau i la prescripció infermera a Cornellà de

Llobregat
[dimecres, 17 de noviembre de 2010]
La delegació comarcal del COIB al Baix Llobregat va organitzar una sessió informativa
per explicar els canvis de la titulació universitària en Infermeria, la situació en la que es
troben les especialitats infermeres i la prescripció infermera.
• Xerrada a l’Anoia sobre la situació actual de les especialitats infermeres

[dimecres, 15 de desembre de 2010]
La delegació comarcal del COIB a l’Anoia va organitzar una sessió informativa per
explicar la situació en la que es troben les especialitats infermeres.
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• Les infermeres en Salut Mental reivindiquen el seu reconeixement professional

[dilluns, 1 de març de 2010]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/les-infermeres-en-salutmental-reivindiquen-el-seu-reconeixement-professional.html

2.3.5 Espai de consulta permanent i actualitzat a la web del COIB
La web del Col·legi disposa d’ espais permanents amb tota la informació relacionada amb
les especialitats i on també es publicant totes les novetats relacionades amb qualsevol
temàtica que afecti a l’obtenció dels títols d’especialista.

• Espai Especialitats infermeres a l’ORIAP

https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/observatori-de-laprofessio/especialitats-infermeres.html
• Especialitats infermeres (general)
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres.html
• Com obtenir el títol d’especialista en:
•

•

•

•

•

•

•

Infermeria Geriàtrica
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-geriatrica/sobreespecialitat-com-obtenir-el-titol.html
Infermeria del Treball
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-del-treball/sobreespecialitat-com-obtenir-el-titol.html
Infermeria Obstètrico-Ginecològica
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/llevadores/sobre-especialitatcom-obtenir-el-titol.html
Infermeria de Salut Mental
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-de-salutmental/sobre-especialitat-com-obtenir-el-titol.html
Infermeria de Cures medicoquirúrgiques
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-de-curesmedicoquirurgiques/sobre-especialitat-com-obtenir-el-titol.html
Infermeria Pediàtrica
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-pediatrica/sobreespecialitat-com-obtenir-el-titol.html
Infermeria Familiar i Comunitària
https://www.coib.cat/ca-es/especialitats-infermeres/infermeria-familiarcomunitaria/sobre-especialitat-com-obtenir-el-titol.html
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2.4 Posicionant-se sobre els Reials Decrets i canvis relacionats

2.4.1 Posicionaments del COIB i intervencions davant Parlament
El Col·legi ha elaborat diferents posicionaments al llarg de tot el procés que es va iniciar a
l’any 2005 amb la publicació del RD per a l’obtenció del títols d’especialista, així com la
participació en el Parlament de Catalunya fent una pregunta parlamentària.
•

Presa de posició del Col·legi davant la prova d’avaluació de la competència per a
l’accés a l’especialitat d’infermeria pediàtrica
[27 d’octubre de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionaments-reflexions/presa-deposicio-del-col-legi-davant-la-prova-avaluacio-de-la-competencia-per-acces-especialitatinfermeria-pediatrica.html

• Les infermeres catalanes reclamen al Parlament que es reconegui la seva

aportació en el sistema de salut
[dijous, 29 de gener de 2015]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/les-infermeres-catalanesreclamen-al-parlament-que-es-reconegui-la-seva-aportacio-en-el-sistema-de-salut.html
• El COIB demana al Ministeri d’Educació resoldre immediatament el conflicte obert

pel contingut de la prova d’Infermeria Geriàtrica
[dimecres, 23 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/el-coib-demana-alministeri-educacio-resoldre-immediatament-el-conflicte-obert-pel-contingut-de-la-provainfermeria-geriatrica.html
• Presa de posició del COIB davant del contingut de la prova d’avaluació de la
competència per a l’especialitat d’Infermeria Geriàtrica
[dimarts, 22 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionaments-reflexions/presa-deposicio-del-coib-davant-del-contingut-de-la-prova-avaluacio-de-la-competencia-perespecialitat-infermeria-geriatrica.html
• El Consell de la Professió Infermera aprova el reconeixement de la categoria

professional de les infermeres en Salut Mental
[dilluns, 4 de maig de 2009]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-consell-de-la-professioinfermera-aprova-el-reconeixement-de-la-categoria-professional-de-les-infermeres-ensalut-mental.html
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2.4.2 Posicionaments del Fòrum Infermer de la Mediterrània
El Fòrum Infermer de la Mediterrània, del qual el COIB n’és membre, ha fet arribar el seu
parer a les infermeres sobre alguns temes relatius a les especialitats a través de
posicionaments.

• El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja de ple el cronograma d'implantació per

a les especialitats d'Infermeria proposat pel Ministeri de Sanitat
[dilluns, 26 de maig de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionaments-reflexions/el-foruminfermer-del-mediterrani-rebutja-de-ple-el-cronograma-implantacio-per-les-especialitatsinfermeria-proposat-pel-ministeri-de-sanitat.html
• El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja el pla d'implantació per a les

especialitats infermeres
[dilluns, 26 de maig de 2014]
per Sanitathttps://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-foruminfermer-del-mediterrani-rebutja-el-calendari-implantacio-especialitats.html
• El Fòrum Infermer del Mediterrani no aprova el calendari d'especialitats proposat

[dilluns, 26 de maig de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-forum-infermer-delmediterrani-no-aprova-el-calendari-especialitats-proposat-per-sanitat.html
• El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja les categories estatutàries de les

especialitats
[dissabte, 26 d'abril de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-forum-infermer-delmediterrani-rebutja-les-categories-estatutaries-de-les-especialitats.html

2.4.3 Reivindicacions des de les vocalies
Les vocalies de la Junta de Govern del col·legi han reivindicat permanentment el
reconeixement tant les diferents categories professionals pels especialistes com la definició
de llocs de treball específics.

•

Les infermeres catalanes reivindiquen el seu paper fonamental en l’atenció a la
salut mental
[25 d’octubre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/les-infermeres-catalanesreivindiquen-el-seu-paper-fonamental-en-atencio-la-salut-mental.html
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• Els vocals del COIB davant la proposta d’aplicació de les especialitats del

Ministeri de Sanitat
[dilluns, 2 de juny de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/els-vocals-del-coib-davant-laproposta-aplicacio-de-les-especialitats-del-ministeri-de-sanitat.html
• Les infermeres del treball demanen el ple reconeixement de la seva especialitat

[dimecres, 9 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/les-infermeres-deltreball-demanen-el-ple-reconeixement-de-la-seva-especialitat.html

2.4.4 Traslladant els posicionaments a l’àmbit públic a través dels mitjans de
comunicació
S’ha gestionat informació adreçada als mitjans de comunicació, tant del COIB com del
Fòrum Infermer del Mediterrani o d’infermeres que ho han fet a títol personal o en nom de
diferents institucions, amb la finalitat d’aconseguir impactes als mateixos i poder traslladar
a la opinió pública la opinió del col·lectiu infermer sobre el desenvolupament de les
especialitats. De forma paral·lela s’han recollit i compartit totes aquelles referències
mediàtiques referents a la qüestió.
Totes les accions del COIB en relació als punts anteriorment referenciats han estat
acompanyats d’un pla de comunicació extern i intern a fi d’acostar la situació tant als
mitjans de comunicació com a les infermeres de Barcelona, a través dels propis canals de
comunicació del COIB: web, butlletins digitals, revista Influeixes i COIBFlaix i els perfils del
COIB a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Linkedin).
• Infermeres poc reconegudes

[dimarts, 16 de setembre de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/infermeres-pocreconegudes.html
• Infermera familiar•

[dimarts, 24 de juny de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/infermera-familiar.html
•

Sóc infermera especialista
[dilluns, 23 de juny de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/soc-infermeraespecialista.html

• Infermeres rebutgen que s’aplaci la creació d’especialitats a 2024•

[lainformacion.com – dilluns, 26 de maig de 2014]
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/05/26/enfermeros-rechazan-aplacecreacion-especialidades/1506549.html
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• El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja de ple el cronograma d'implantació per

a les especialitats infermeres proposat del Ministeri de Sanitat
[Presspeople.com - dilluns, 26 de maig de 2014]
https://www.presspeople.com/nota/forum-infermer-mediterrani-rebutja-ple-cronograma
• El Fòrum Infermer del Mediterrani, en contra del cronograma d'implantació per a

les especialitats infermeres proposat per Sanitat
[Acta Sanitaria - dilluns, 26 de maig de 2014]
http://www.actasanitaria.com/el-forum-enfermero-del-mediterraneo-contra-elcronograma-de-implantacion-para-las-especialidades-de-enfermeria-propuesto-porsanidad/
• El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja el calendari d'implantació d'especialitats•

[EFE, La Vanguardia - dilluns, 26 de maig de 2014]
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140526/54408346666/el-forumenfermero-rechaza-el-calendario-de-implantacion-de-especialidades.html
• El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja les categories estatutàries de les

especialitats
[Consalud - dilluns, 26 de maig de 2014]
https://www.consalud.es/autonomias/el-forum-enfermero-del-mediterraneo-rechaza-lascategorias-estatutarias-de-las-especialidades_11012_102.html
• Els infermeres rebutgen el calendari d'implantació d'especialitats•

[La Verdad - dilluns, 26 de maig de 2014]
• Els infermeres rebutgen el calendari d'implantació d'especialitats•

[Las Provincias - dilluns, 26 de maig de 2014]
• UGT demana a Mato explicacions per l'examen d'accés a Infermeria Geriàtrica•

[Hoy.es - divendres, 25 d'octubre de 2013]

2.5 Donant visibilitat a les infermeres especialistes
El Col·legi a través d’entrevistes a infermeres especialistes ha donat a conèixer quin es el
perfils d’aquests professionals i quines són les seves experiències com a especialistes en
l’àmbit de la salut.
•

Les llevadores aposten per potenciar les activitats de prevenció i control per
evitar les infeccions de transmissió sexual i el VIH
[27 de novembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/les-llevadores-aposten-perpotenciar-les-activitats-de-prevencio-control-per-evitar-les-infeccions-de-transmissiosexual-el-vih.html
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•

Roser Porta: «En l'abordatge de la violència masclista cal que les llevadores no
ens sentim soles i formem equip»
[27 de novembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/roser-porta-en-abordatgede-la-violencia-masclista-cal-que-les-llevadores-no-ens-sentim-soles-formemequip.html

•

Magda Sibina: «La gestió és inherent a la professió infermera, organitzem i
planifiquem constantment»
[16 de novembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-gestio-es-inherent-laprofessio-infermera-organitzem-planifiquem-constantment-pero-esta-molt-pocreconeguda.html

•

Josefina Goberna: «La reflexió professional és fonamental per prevenir i eradicar
pràctiques i actituds irrespectuoses en l'atenció al naixement»
[2 de novembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/josefina-goberna-la-reflexioprofessional-es-fonamental-per-prevenir-eradicar-practiques-actituds-irrespectuosesen-atencio-al-naixement.html

•

Rosa M. Muñoz: «Els professionals d'esterilització vetllen per la seguretat de les
persones ateses»
[4 d’octubre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/rosa-m.-munoz-elsprofessionals-esterilitzacio-vetllen-per-la-seguretat-de-les-persones-ateses.html

•

Glòria Villena, llevadora: «Donar el pit és molt més que donar llet»
[4 d’octubre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/gloria-villena-llevadoradonar-el-pit-es-molt-mes-que-donar-llet.html

•

Mar Bodas: “Les plataformes digitals d'aprenentatge apoderen les persones amb
trastorns mentals i les famílies”
[13 de setembre de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/mar-bodas-les-plataformesdigitals-aprenentatge-permeten-apoderar-les-persones-amb-trastorns-mentals-mesimplicacio-ells-de-les-families.html

•

Isabel Padró: “La infermera és clau per millorar la qualitat de vida de les
persones amb malalties reumàtiques cròniques”
[24 de juliol de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/isabel-padro-la-infermerade-reumatologia-es-clau-per-millorar-la-qualitat-de-vida-de-les-persones-amb-malaltiesreumatiques-croniques.html
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•

Antònia Bretones: "La infermera de Salut Mental potencia l'autonomia dels nens i
adolescents amb autisme”
[29 de març de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/antonia-bretones-lainfermera-de-salut-mental-potencia-autonomia-dels-nens-adolescents-ambautisme.html

•

Elena Coloma, infermera geriàtrica: “La geriatria està mal vista, però què seria de
la gent gran sense nosaltres?”
[28 de març de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/elena-coloma-infermerageriatrica-la-geriatria-esta-mal-vista-pero-que-seria-de-la-gent-gran-sense-lesinfermeres-geriatriques.html

•

Margalida Colldeforns, llevadora: “La nostra tasca és solucionar complicacions
de salut de les dones amb mutilació genital i oferir-los la reconstrucció”
[28 de març de 2017]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/margalida-colldefornsllevadora-la-nostra-tasca-es-solucionar-les-complicacions-de-salut-de-les-dones-ambmutilacio-genital-oferir-los-la-reconstruccio-de-clitoris.html

•

Analía Gómez, llevadora: “La sensibilització i la formació continuada de les
llevadores en violència masclista és imprescindible
[24 de novembre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/analia-gomez-llevadora-lasensibilitzacio-la-formacio-continuada-de-les-llevadores-en-violencia-masclista-esimprescindible.html

•

Roser Gol: "Millorar el suport de les llevadores a les mares podria reduir les
xifres d’abandonament de l’alletament”
[17 d’octubre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/roser-gol-millorar-el-suportde-les-llevadores-les-mares-podria-reduir-les-xifres-abandonament-de-alletament.html

•

Anna Escayola: “La infermera gestora de casos és clau en la prevenció
secundària de les temptatives autolítiques”
[10 d’octubre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/anna-escayola-la-infermeragestora-de-casos-es-clau-en-la-prevencio-secundaria-de-les-temptativesautolitiques.html

•

Marta Gallemí: “A l’Hospital de Dia treballem per aconseguir que els usuaris es
sentin compresos, atesos i acompanyats”
[20 de setembre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/marta-gallemi-al-hospitalde-dia-treballem-per-aconseguir-que-els-usuaris-es-sentin-compresos-atesosacompanyats.html
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•

Blanca Albillos, llevadora: “Els professionals sanitaris no podem perpetuar
mites”
[1 de setembre de 2016]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/blanca-albillos-llevadora-siels-professionals-sanitaris-no-tenim-la-resposta-hem-de-buscar-la-derivar-usuari-peromai-podem-perpetuar-mites.html

• Inés Sánchez: "Tenir l'especialitat en Infermeria Pediàtrica no et garanteix un lloc

de feina"
[dijous, 19 de juny de 2014]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/ines-sanchez-tenirespecialitat-en-infermeria-pediatrica-no-et-garanteix-un-lloc-de-feina.html
• Anna Señé, infermera del treball: "Vaig fer l’especialitat a Jaén perquè a Catalunya

no hi ha places"
[dilluns, 21 d'octubre de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/anna-sene-infermera-deltreball-vaig-fer-especialitat-jaen-perque-catalunya-no-hi-ha-places.html
• Victoria López: "Els professionals de la salut, a més de cuidar les persones, hem

de poder parar un moment i tenir cura de la pròpia salut"
[dimarts, 19 de febrer de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/victoria-lopez-elsprofessionals-de-la-salut-mes-de-cuidar-les-persones-hem-de-poder-parar-un-momenttenir-cura-de-la-propia-salut.html
• Katherine

Moore defensa el lideratge de les infermeres en l’atenció
multidisciplinària de la continència
[dimecres, 23 de gener de 2013]
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/katherine-mooredefensa-el-lideratge-de-les-infermeres-en-atencio-multidisciplinaria-de-lacontinencia.html
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