Taula Infermera d’Atenció Primària (TIAP)
Es constitueix la Taula Infermera d’Atenció Primària (TIAP) amb el propòsit de centralitzar les
veus de les infermeres que treballem a l’àmbit de l’Atenció Primària de tota Catalunya i de totes
les entitats proveïdores.
Fa temps que des de diferents organitzacions professionals estem recollint el neguit, malestar i
desafecció, fruit de les condicions en què les infermeres hem de desenvolupar l’exercici
professional. No en som aliens i, tant a l’AIFiCC com al COIB, durant el darrer any, hem donat
resposta institucional i hem posat de manifest diversos posicionaments:
https://www.aificc.cat/noticies/invisibilitat-de-les-infermeres-davant-les-estrategies-d-atencio-primariaproposades-per-l-ics-posicionament-aificc/588
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/suport-al-posicionament-de-aificc.html

La base d’aquests posicionaments a les demandes realitzades per les infermeres davant les
perspectives de transformació proposades des de l’ENAPISC, s’han posat sobre la taula temes
tant importants com:
-

L’especialitat d’infermeria familiar i comunitària i al valor afegit que pot aportar a
l’atenció primària.
El desenvolupament de les competències traduïdes en serveis que afecten a la població
assignada i l’atenció longitudinal en totes les etapes de la vida.

Aquesta iniciativa pretén analitzar i fer propostes per afrontar les mancances en el lideratge, el
reconeixement i en les eines necessàries per resoldre problemes, situacions de salut i de malaltia
des d’una perspectiva infermera individual, familiar i comunitària, com:
-

El nombre d’infermeres necessàries en base a les necessitats de les persones i de les
característiques sanitàries, socials, econòmiques i de l’entorn.
Les innovacions que cal aplicar en un entorn digital i d’Intel·ligència Artificial que ens
afecta en la provisió dels serveis, sobre tot en l’entorn domiciliari.

Creiem que una taula de debat com la que proposem, on ens trobem actualment AIFiCC, COIB,
CODITA i infermeres compromeses a títol personal, pot ser l’espai que ens permeti canalitzar
les demandes i suggeriments que ens fan arribar i treballar en cooperació amb l’objectiu de
buscar solucions factibles.
En definitiva, la TIAP pretén doncs esdevenir un espai permanent comú on, a través de
convocatòries presencials o digitals, s’intentaran canalitzar totes aquestes iniciatives i buscar
les millors estratègies i els més grans consensos possibles que contribueixin a la millora de
l’atenció familiar i comunitària al nostre país.

