
Projecte de creació d’un grup de treball multidisciplinari: Paper actual

de les infermeres a l’Atenció Primària i visió de futur.  

Un  dels  reptes  més  importants,  i  a  la

vegada  complex,  que  té  el  sistema  de

salut és adequar el rol de les infermeres a

la realitat  actual com a conseqüència de

l’evolució de les necessitats dels pacients

i la ciutadania.

Amb l’inici  de  la  reforma  de  l’Atenció

Primària, el col·lectiu d’infermeres va realitzar un gran canvi ideològic de la professió.

La professió infermera  va passar  de ser  una professió depenent  a ser  una professió

autònoma (amb sabers propis basats en l’evidència) i orientada a la persona i a la salut

(no només a la malaltia). Les cures infermeres tenen un gran compromís professional,

ètic,  social  i  un gran valor  relacional.  Alhora  basades  en l’empatia,  la  comunicació

terapèutica i l’escolta activa.

L’activitat i les cures que dispensen les infermeres d’Atenció Primària en la consulta

dels CAPs i en els domicilis estan condicionades per molts factors com:

- l’organització del treball, que moltes vegades es realitza per tasques, sense un

continuum assistencial, fet que afavoreix la segmentació i divisió de les cures,

dificultant la visió holística dels pacients; 

- la reducció del nombre d’infermeres en molts equips a causa de la crisi, la qual

ha fet que el rati metge-ssa/ infermer/a s’hagi trencat;

- la  variabilitat  en  la  pràctica  infermera  que  fa  que  moltes  vegades  apareguin

problemes en les càrregues de treball,  en l’organització i en la dinàmica dels

equips;

- el fet que la població segueix sense saber el treball que fan les infermeres d’AP.

Aquestes tenen poca presència i visibilitat en els mitjans de comunicació;

- la  falta  de  representació  en  els  òrgans  de  direcció  i  de  poder  (tot  i  ser  un

col·lectiu molt important que encara està per sota de la ràtio europea i d’altres



comunitats). El problema de falta de lideratge infermer en els òrgans de gestió

influeix en l’organització, la formació i la cura infermera;

- el Real Decret sobre prescripció infermera del govern del PP, que ha suposat un 

retrocés molt important. Moltes infermeres tenen por i no volen continuar 

prescrivint material de cures, ni d’altres fàrmacs protocol·litzats i consensuats en

els equips.

- La manca de valoració de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària per 

part de les organitzacions, com es posa de manifest en les bases dels concursos i 

oposicions. Aquest fet genera manca d’interès per fer l’especialitat, en les joves 

professionals, que no veuen un valor d’excel·lència a l’especialitat.

- El trencament de la continuïtat de les cures infermeres en la visita domiciliària 

per problemes aguts o crònics, que no és gestionada de la mateixa manera en tots

els equips. En ocasions, els pacients que han dipositat la seva confiança en la 

infermera que l’atén al CAP, són atesos per una diferent quan necessiten atenció 

domiciliària. La infermera té un paper cabdal en l’atenció als pacients crònics en 

ATDOM i en la patologia aguda.

Tenint com a punt de partida aquesta realitat professional volem posar en marxa un grup

de reflexió i discussió en el marc del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), amb 

l’objectiu de posar en valor el treball de les infermeres i millorar l’eficiència del sistema

sanitari. També volem analitzar les dificultats i amenaces d’una professió 

imprescindible per a l’atenció primària i per l’atenció a la salut de les persones; tot 

arribant a visualitzar el futur del model infermer que ajudi a avançar la professió.

En aquest context proposem un grup de treball amb els següents objectius:

- Analitzar la situació actual de les infermeres a Catalunya. 

- Comparar la situació de les infermeres catalanes amb la resta d’Espanya i 

altres països com Canadà, EUA, Austràlia, UK. , Finlàndia.

- Reflexionar sobre les dificultats i amenaces que es troben les infermeres 

d’AP a Catalunya.

- Proposar canvis en el model de treball infermer. 



- Formular propostes de model de treball infermer en els equips d'atenció 

primària: En l'atenció a les persones amb problemes de salut, en la 

prevenció i promoció de la salut, en l'acció comunitària.

Metodologia de treball:

- El grup estarà format per professionals d’AP, fonamentalment infermeres, però 

també metges-sses, administratius-ves i treballadors-res socials.

- La bibliografia més rellevant de la situació de les infermeres d’AP a altres països

i comunitats es distribuirà entre els membres del grup com a documentació útil 

per a marcar les línies de treball.

- A partir de la pròpia experiència assistencial i de l’anàlisi documental es 

reflexionarà sobre les dificultats en el desenvolupament del rol professional de 

les infermeres d’AP.

- Es recopilarà informació sobre l'actual treball infermer en AP a Catalunya: 

diferents models i activitats.

- S’elaborarà un document amb tot el treball realitzat en el grup i amb les 

propostes de millora generades sobre la gestió de la consulta d’infermeria en 

l’AP, en l’ATDOM, l’atenció comunitària, la prescripció infermera, la gestió de 

la demanda aguda i l’autogestió dels equips. 

- El document elaborat es difondrà a través de la pàgina web del FoCAP i altres 

formes de difusió que es considerin convenients.

Els valors que motivaran aquest grup han de ser:

- El respecte a les opinions de totes les persones del grup.

- La il·lusió i l'alegria per poder generar propostes de canvi i millora, eludint el 

victimisme.

Les infermeres han de ser les primeres en voler generar canvis que ajudin a avançar com

a professió i assumir les competències i les activitats necessàries per atendre les 

demandes de la ciutadania.



Aquest grup està obert a tots els professionals d’atenció primària. Començarà a 

treballar a l’octubre i serà coordinat per Mª Luz Talavera, infermera.

Les persones interessades en participar han d’enviar un correu electrònic a 

focap2009@gmail.com abans del dia 30 de setembre

mailto:focap2009@gmail.com

