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Avaluar símptomes

ofer diagn6stics

La doctora Sara Rodoreda (asseguda) i la infermera Esther Gil treballen en equi p al CAP BesOs de Barcelona ¯ M IQU EL ANGLARI 

DESAPROFI’IrADES ¯ Les infermeres es consideren capacitades
per assumir més funcions DESCONFIANZA. AI8uns coHectius de
metges denuncien que s’estan envaint les seves compet~ncies

BARCELONA

~~ ¯ es infemneres

¯ estera capacita-

¯ des per fer molt
II més del que

f~iem fins ara".
Així de clar ho té Esther Gil, infer-
mera del CAP Bes5s, on rabril
d’aquest any es va posar en marxa
el p]a de gestió de la demanda dis-
senyat per l’Institut Catal~ de la
Salut (ICS). L’Esther ila doctora
Sara Rodoreda fomímn part del ma-
teix equip assistencial. Tenen els
seus pacients assignats, per5 un
dia a la setmana els toca atendre
els usuaris que arriben sense cita
previa amb prob]emes aguts, com
ara cremades, diarrees, mal de
queixal, etc. Cadascuna treballa a
la seva consulta: dos espais eomu-
nicats per una porta per facilitar
l’intercanvi d’informació il’accés
r~pid d’un a ]’altre. Entre les dues
es reparteixen els casos. Aix5 sí, les
compet~ncies estan de]imitades,
almenys sobre el papes: "Nosaltres
tenim claríssim que mal deeidim i
que la responsabilitat del diagnSs-
tic és del metge", afirma l’Esther.

Així doncs, qu~ fan les inferme-
res? L’ICS parla d"avaluació de
símptomes". Aix5 vol dir que si ar-
riba un pacient amb l’ullirritat, la
infe~~mra no conclou amb un diag-
nSstic de conjuntivitis, per exem-
ple, sinó que valora una s~rie de
símptomes, fa un seguir de pregun-
tes i repassa els antecedents del pa-
cient. Tots aquests passos estan

i descrits enunprotoeol, ontambé
i s’estableix en quina casos el paci-
ent s’ha de derivar al metge.

"El protocol ens obliga a presen-
tar-nos al paeient com a inferme-

i res", afegeix rEsther Gil. De fet,
! l’usuari té dret a ser at~s pelmetge
i siaixího reclama. "Per5 alx5 enea-
ra no ens ha passat mal", afimnala
infermera.

Que les infermeres assumeLxin
! més compet~neies i atenguin paei-
i ents sense que, neeess~riament,
i hagin de passar per la consulta del
i metge aixeca, com a mínim, suspi-
c¿~cies entre eerts eol.]ectius m~-
dics. El Consell de Col-legis de Met-

i ges de Catalunya ha expressat el
seu malestar pel fet que l’Institut

i Catal~ de la Salut hagi posar en
: marxa un pla dissenyat sense
: comptar amb la seva opinió i sense
obrir un debat amb tots els col-lec-
tius sanitaris implieats.

! "Ens presentem als
i pacients com a infermeres,
i i si ells volen, que els visiti el

El sindicat Metges de Catalunya
(MC) sosté que ampliant les com-
pet~neies de les infermeres de pri-

: m~ria no és resoldr~ el problema de
fons, que, al seu parer, és el de la
manca de metges. A més, conside-
ra la mesura "una irresponsablii-
tat’, tal com va manifestar la for-
mació en un comunicat.

Fins ara, el rol de la infermeria
s’ha centrat en la cura dels infants
-amb el programa del nen sa- i de
les dones embarassades-en aquest
cas, les lievadores , el controlde
mala]ts crSnics diab~tics, hiper-
tensos, etc.-, l’atenció domiclii~.ria
iles activitats preventives i de pro-
moció de la salut. Per5 rampliació
de eompet~ncies suscita un nou
dubte: qui és ]’últim responsable de
ratenció prestada per la inferme-
ra? Ho és la infermera o elmetge?
Els col.legis de metges i el sindicar
MCjahan e:cpressat els seus dub-
tes sobre possibles problemes de
responsabilitat civil.

Per la seva banda el director de
Processos, Cures i Qualitat de
I’ICS, ~age] Vidal, argumenta que
el p]a té el suport de la 1]el d’orde-

i rnetge: nació de les professions sanithriesels dissuadimmai"no

i ’ (LOPS), que preveu la delegació
: El Consell considera que el nou de funeions, sempre sota una pro-
i rol atorgat a la infermeria envaeLx
i compet~nciesprSpies delsmetges.
i Tot aix5, enmig dels intents ara
mateix aturats del govern central
de modificar la legislació vigent per

i tal de permetre que les infermeres
i també puguin fer receptes de de-
l terminats fftrmacs, una altra com-
! pet~ncia exclusiva dels metges.

toeol-lització. El convenciment és
tal, que l’ICS ja pensa a ampliar la
llista de proeediments que podr~
atendre la infermeria als CAR En
aquesta batalla, I’ICS compta amb
el suport dels col.lectius d’infer-
meria i de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunit~tria
(Camfic). 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

28093

126000

13/09/2008

SOCIETAT

27


