
Les inferme , demanen empara legal
Cinquanta entitats exigeixen a Comin una norrna que esmeni l’filtirna llei estatal

JORDIROVIRALTA

b~ en quins perills juridics es fica.
Les infermeres i les 50 entitats

que donen suport a la queixavolen
una norma auton6mica per a la se-
va activitat, que es recorri contra
el reial decret ise suspenguicaute-
larment Particle 3.2 que els desba-
rata especialment, que es convo-
qui el consell interterritorial per
demanar explicacions pels canvis
que hi ha hagut en un text aprovat
per tothom diferent del que real-
ment va acabar sortint en el BOE,
portar aquesta "gravlssima situa-
ci6" a tots els grups parlamentaris

La infermeria ha
recorregut al Tribunal
Suprem contra un
decret que els metges
defensen a ultranga

i demanar a aquest Govern que es
manifesti pflblicament sobre l’as-
sumpte. Els coHegis de merges ca-
tal ans g~arden "discreci6, perqu8
no ens enfrontarem professionals
que cada dia treballem de costat".
Per6 insisteixen que laprescripci6
de medicaments ds exclusiva dels
metges.

I, encara que asseguren que no
volen enfrontaments, els lets in-

in blo~. Dirigents dels coHegis professionals, facultats i escoles universit~ries, associacions d’infermeres d’hospital i primfiria,
patronals sanitSxies, sindicats, societats de medicina familiar i de gesti6, ahir davant la Conselleria de Salut

ANA MACPHERSON/CELESTE LOPEZ
Barcelona/Madrid

Les infermeres catalanes recla-
men al nou Govern que els empari
jurldicmnent perqu~ ara mateix
l’activitat que realitzen est~ fora
de la llei, d’acord amb el reial de-
cret de Prescripci6 Infermera que
va entrar en vigor el 24 de desem-
bre. Les vacunes pedi&triques, la
de la grip, les cures amb ap6sits
amb medicaments, l’fls de f~rmacs
per calmar el dolor de l’acabat
d’operar, la insulina d’ingressats
diab&ics, l’administraci6 d’oxito-
cina ales parteres per part de les
llevadores (infermeres especialit-

zades),l’administraci6 d’heparina
per evitar la coagulaci6 de la
sang.., s6n alg~anes de les tasques
habimals de la infermeria que hart
quedat descobertes per l’esmentat
decret, 6s a dir, sense empara le-
gal. AiM ho indiquen des del
Col.legi de General d’Infermeria,
que recorda que el decret que re-
gula l’fls de medicaments i pro-
ductes sanitaris per part de la in-
fermeria a l’article 3.2 ha susp~s
l’autoritat per fer la seva feina corn
fins ara, ja que l’administraci6 de
f’armacs subjectes a prescripci6
haur~ de set prescrita i autoritza-
da per un metge. I s6n molts: "Fins
i tot aplicar una pomada antibi6-

tica a una ferida". E1 sistema es
coHapsaria si s’apliqu~s en els ter-
mes que estableix un decret que es
va aprovar en l’flltim moment de
l’anterior legislatura, precisa-
ment, per evitar les protestes del
coHectiu en plena campanya elec-
toral. Per6 la realitat ~s que"estem
sense cobertura legal", assenyalen
representants de la infermeria. I
l’amena~a d’una vaga de zel sona
cada vegada mds forta.

E1 rebuig ~s general en gaireb6
totes les comunitats, per6 ahir a
Catalunya, coHeg]s professionals,
escoles universitfiries, facultats,
patronals d’hospitals, associa-
cions de metges d’assistSncia pri-

m~ria, associacions de gestors i
d’infermeresisindicats van acudir
junts al Departament de SMut a
portar idees al nou conseller i de-
manar que una norma catalana no
els deixi a la intemp~rie en el seu
exercici professional.

Van portar el manifest per6
Toni Comln no els va rebre. La
eonselleria encara no sap ben b4
qu~ ha de fer davant d’aquest con-
flicte, sobre el qual hi havia un
compromis (juliol de12015) de re-
gular d’una vegada per sempre a
Catalunya l’acfivitat de la infer-
meria, en plena expansi6 de com-
pet~ncies. Per6 no hi va hayer
temps i el nou equip vol pensar-se

diquen el contrari: quan el Consell
d’Infermeria i els sindicats Satse i
CC.OO. van rec6rrer al Tribunal
Suprem el decret que va firmar el
ministre en funcions Alfonso
Monso, el Consell General de
Col.leg~s Oficials de Merges es va
personar de seguida davant l’Alt
Tribunal per defensar el text legal
en vigor.

Sigui corn sigui, la realitat 4s que
silainfermeria segueix alpeu de la
lletra el que dicta el decret, el
collapse en els centres sanitaris
est~ garantit. Davant aquest te-
mor, el Govern navarr~s ha enviat
una missiva als infermers de-
manant que continuin fent la seva
feina com fins ara, en espera que
s’aclareixi la situaci6. D’aquesta
manera d6na empara legal a
aquest coHectiu.e
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Gastar més diners en menjar
s’associa a una millora de la qua-
litat de la dieta i a un pes més ade-
quat, segons un estudi epidemio-
lògic realitzat per  l’Institut Hospital
del Mar d’Investigacions Mèdi-
ques (IMIM) amb més de 2.000
persones inscrites al Regicor, el Re-
gistre Gironí del Cor.  L’estudi pre-
tenia mesurar com afecten els
canvis del cost de la dieta en la seva
qualitat i, per tant, en el pes i la sa-
lut de les persones, i conclou que
augmentar la despesa en alimen-
tació s’associa a una millora de la
qualitat de la dieta. 

En concret, apunten des de
l’Institut Hospital del Mar d’In-
vestigacions Mèdiques, suposa un
augment del consum de fruita i
verdura que, de retruc, fa evolu-
cionar favorablement el pes i dis-
minuir el risc de patir problemes
cardiovasculars i malalties meta-
bòliques com l’obesitat o la dia-
betis. 

La investigació ha consistit en fer
un seguiment, durant deu anys,
d’un grup de 2.181 homes i dones
d’entre 25 i 74 pertanyents al Re-

gicor. Se’ls va mesurar el pes i l’al-
çada i es van anar emmagatze-
mant les dades dietètiques que
s’obtenien amb un qüestionari de
freqüència alimentària validat
científicament. 

Pel que fa a la mitjana de des-
pesa alimentària, es va calcular
amb les dades oficials del govern.
Segons els autors de la recerca, du-
rant la seva elaboració van com-
provar que entre el 2000 i el 2010
els preus del menjar saludable
van augumentar «bruscament» a
Espanya en comparació amb ali-
ments menys saludables. 

El cost de productes més salu-
dables, és a dir, els que són rics en
nutrients i baixos en contingut
energètic, com per exemple la
fruita, van pujar en un 50%, men-
tre que les pastes o els aliments
processats van augmentar de preu
en un 10% i un 23,1%, respectiva-
ment. 

L’investigador del grup de re-
cerca en risc cardiovascular i nu-
trició de l’Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques, Hel-
mut Schröeder, detalla que «hem
vist que augmentar 1,4 euros de

mitjana la despesa en menjar està
associat a un augment del consum
de verdura de 74 grams i de fruita
de 52 grams per persona i dia en
una dieta de 1.000 kcal». 

En canvi, diu Schröeder, «la re-
ducció de 0,06 euros de mitjana en
la despesa alimentària està vin-
culat amb una reducció de con-
sum de verdura de 121 grams i de
94 grams de fruita, a més d’un in-
crement del consum d’aliments
com la brioxeria o el menjar ràpid».

«Això implica un augment de
pes que podria estar relacionat
amb un major risc de patir com-
plicacions cardiometabòliques en
un futur», afegeix l’investigador de
l’IMIM. 

Menjar saludable i accessible 
Els responsables de l’estudi re-
marquen que seguir una dieta sa-
ludable és bàsica per tenir una
bona salut física i mental,i que la
seva qualitat depèn de l’elecció
personal dels aliments, que està
condicionada per factors com el
preu dels productes, la cultura, el
gust i la conveniència. 

Així, consideren que el resultat

del treball ha d’ajudar a sensibilit-
zar els responsables de salut pú-
blica, ja que subratlla la necessitat
de fer polítiques i accions que
promoguin dietes saludables i ac-
cessibles a tot tipus de butxaques. 

«Això hauria de tenir implicacions
en el preu dels aliments, de l’agri-
cultura, en les polítiques fiscals i en
la posada en marxa de programes
d’ajuda al consumidor», apunten
des de l’IMIM.

GIRONA | A.C.

Pujar la despesa implica consumir més fruites i verdures, diu l’estudi. 

MARC MARTÍ

Gastar més diners en
menjar s’associa a una
dieta més saludable
L’Hospital del Mar ha seguit 2.180 inscrits al Registre Gironí del Cor

durant 10 anys per estudiar com afecta el cost de l’alimentació al pes


Representats d’entitats i organitzacions d’infermeria, ahir davant del Departament de Salut. 

COIB

Més de quaranta entitats i orga-
nitzacions professionals sanità-
ries, entre les que hi havia el
Col·legi d’Infermeres i Infermers
de Girona i la Facultat d’Inferme-
ria de la Universitat de Girona, van
fer front comú ahir per demanar al
Departament de Salut que reguli
la prescripció infermera. 

Representants del sector van
lliurar ahir a la conselleria un ma-
nifest unitari que reclama a la Ge-

neralitat que compleixi «el com-
promís» adquirit per Boi Ruiz al
juny i que elabori una normativa
pròpia per desplegar la prescrip-
ció infermera a Catalunya, després
que Sanitat hagi aprovat un decret
que impedeix que els infermers
prescriguin tractaments o fàrmacs
sense l’autorització d’un metge. 

Els professionals de la infer-
meria consideren que aquest de-
cret genera «una greu crisi» i de-
manen emparament legal per po-

der realitzar una pràctica habitu-
al en el treball clínic quotidià de les
infermeres».

«És precís regular legalment
allò que s’està produint de facto
amb eficiència i seguretat demos-
trada. No es pot obligar els pro-
fessionals infermers a extralimitar
la legalitat establerta, sinó que cal
adaptar el marc legal a la realitat de
la dinàmica», diuen els signants del
manifest conjunt a través d’un co-
municat. 

GIRONA | DdG

Front comú per la prescripció infermera

Figueres, Lloret de Mar i Salt se-
ran tres dels municipis on es des-
envoluparà la prova pilot del pro-
jecte #Invulnerables, que pretén
impulsar la cooperació entre la
Generalitat, el Barça, la Caixa i les
empreses en la lluita contra
la pobresa a Catalunya.
#Invulnerables és un
programa dirigit als
nens i a les famílies
amb les necessi-
tats bàsiques no
cobertes, el qual
oferirà acompa-
nyament i suport
integral, a més d’o-
rientació a pares i mares
per promoure la igualtat d’o-
portunitats.

El projecte es va presentar ahir
en un acte a Manresa, on el pre-
sident de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va defensar que «un
país decent i un país digne impli-
ca un país lliure de pobresa, de

marginació i d’exclusió». L’exal-
calde de Girona va lamentar que
una de cada cinc persones a Ca-
talunya estan sota el llindar de la
pobresa, i va assenyalar que és una
xifra que el Govern no es pot per-
metre. El cap de l’executiu va afir-

mar que el compromís ge-
nerat a partir d’#Invu-

nerables «és una de-
cisió pròpia dels pa-
ïsos que assumei-
xen les seves res-
ponsabilitats». De
la seva banda, la

impulsora del pro-
jecte, Sor Lucía Ca-

ram, va fer una crida a
«complir el somni d’a-

conseguir la igualtat d’opor-
tunitats per als nens i per a les fa-
mílies». 

Altres localitats seleccionades
per al projecte pilot han estat
Manresa, Manlleu, el Vendrell,
Tortosa, i el barri de la Mariola a
Lleida.

MANRESA | EFE/DdG

Figueres, Lloret de Mar i
Salt participaran en un
projecte contra la pobresa

8
MUNICIPIS

escollits per a la prova
pilot del projecte 
#Invulnerables
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