L’INTRUSISME PROFESSIONAL: VISIÓ I COMPROMÍS DES DEL COIB
L'intrusisme professional és un concepte que defineix les accions que algú realitza
sense estar autoritzat per fer-ho. Segons la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals, és intrusisme la realització

d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a
l’exercici de la professió,. Aquests requisits legals són tenir el corresponent títol
acadèmic expedit i degudament reconegut per la llei de cada l'Estat.
Cal diferenciar el concepte d’intrusisme del d’actuació professional irregular que és

la que vulnera les normes deontològiques, s’exerceix sense la diligència professional
deguda o incorre en competència deslleial. Es a dir, mentre que l'intrusisme el comet
qui actua com professional sense ser-ho i queda regulat per la llei, l'actuació
professional irregular la comet un professional que actua en contra dels seus deures
professionals que estan regulats per la deontologia i les normes de bona pràctica.
Cal assenyalar que comet una pràctica intrusiva tant qui fa un acte que no és propi de
la seva ocupació o professió com qui en la seva actuació “es fa passar” o “dóna a
entendre” que és un professional sense ser-ho.
La mateixa llei indica que, en el cas de les professions col·legiades, els actes
d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars han d’ésser posats en coneixement
del col·legi professional corresponent, als efectes d’adoptar les mesures administratives
que calgui per a corregir aquestes conductes. Aquesta responsabilitat administrativa
s’entén sens perjudici de la responsabilitat penal que pugui correspondre.
En aquest sentit, la responsabilitat dels col·legis professionals envers l'intrusisme i les
actuacions professionals irregulars és clara: sancionar aquestes conductes quan es
produeixen i tractar de prevenir-les.
És per això que el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB),
compromès amb el bon servei infermer i la seguretat de les persones, té el deure de
vetllar per evitar l'intrusisme i les actuacions professionals irregulars relacionades amb
la cura infermera de conformitat als criteris de bona pràctica i amb els deures ètics
professionals.
És per això que el COIB està compromès amb:
1. Fer un seguiment acurat i donar resposta als casos d'intrusisme professional
que arriben al COIB.
2. Identificar l’origen de les pràctiques intrusives tant per acció com per omissió
en el si de la professió infermera.
3. Fer pública la informació sobre serveis infermers fraudulents així com aquells
on no queda clara l'autoria de la infermera.
4. Contribuir a concretar al màxim la responsabilitat professional de la infermera,
difonent de forma clara i exhaustiva les competències pròpies de la infermera

generalista i/o especialista a institucions, ciutadans i a altres professionals o
treballadors de la salut.
5. Emprendre, en primer lloc, accions que promouen, visibilitzen i divulguen
l’àmbit d'actuació infermer i la seva inclusió en la normativa que regeix els
centres treball. En segon lloc, emprendre també les accions legals necessàries
davant les entitats que promocionen o difonen activitats presumptament
intrusives o irregulars relatives a la cura infermera.
6. Incidir sobre les situacions on la manca d'un marc legal apropiat, fa que
determinades pràctiques relacionades amb el tenir cura esdevenen una font de
conflicte i malestar per a totes les parts implicades.
7. Treballar en una tasca informativa contundent als ciutadans i ciutadanes que
els asseguri la informació suficient per saber identificar el professional qualificat
per donar el servei o atenció que necessiten. És a dir, informar a la ciutadania
del risc de presumptes pràctiques intrusives, ajudar-la a identificar als
professionals qualificats, a diferenciar denominacions, formacions, símbols o
ofertes de servei que indueixen a la confusió i/o a l’engany i a la vegada
demanar-los que siguin ells mateixos qui decideixin no acudir a centres on la
professionalitat no sigui totalment garantida.
8. Seguir atents els mecanismes legals necessaris per poder incidir més
directament sobre les pràctiques intrusives.
9. Recordar que el Codi d'Ètica de les Infermeres i els Infermers de Catalunya
obliga èticament a totes les infermeres i infermers a vetllar per la bona pràctica
i per tant a prendre mesures davant de situacions d’intrusisme.
El COIB per sí sol no disposa de les eines necessàries per tal de localitzar i aturar el
gran nombre de casos d'intrusisme que malauradament pateix la nostra professió. Però
des del COIB es duen a terme accions relacionades amb la prevenció d'aquestes
situacions així com es dona resposta als presumptes actes d’intrusisme que són
denunciats. La Comissió Deontològica del COIB analitza a primera instància cada cas i
ho traspassa als diferents òrgans competents del COIB. També es compta amb
l’Assessoria jurídica civil per orientar els aquests cassos.
Les col·legiades i col·legiats que vulguin formular les denúncies per intrusisme, es
poden dirigir al COIB a través d’un escrit que inclogui les dades de la
infermera/infermer que formula la denúncia i les dades del denunciat/da, indicant les
activitats que realitza i aportant el major nombre de proves possibles, com per
exemple, anuncis en diaris, factures d'honoraris, testimonis, etc.
Per assessorament o per comunicar una possible pràctica intrusiva, dirigeix un correu
electrònic a la Comissió Deontològica del COIB o contacta a través del telèfon gratuït
900.705.705 i pregunta per Mireia Brunet
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