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Amb el suport:

L’entrevista

Els hospitals són un microcosmos
molt particular...
Ni pacients, ni familiars, ni gaires
professionals perceben com el sis-
tema de salut té unes regles molt
particulars, tàcites i no explícites.
Alguns professionals les saben per-
què estan socialitzats en aquest en-
torn, però no els familiars i usuaris.
Per tant, es pot generar un conflic-
te perquè per als usuaris és com en-
trar en un altre planeta. Les regles
dins dels ambients hospitalaris es-
tan fetes segons les necessitats dels
professionals, no dels usuaris.

Segons els seus treballs, el profes-
sional de la infermeria disposa “de
quasi la totalitat de la informació
que es genera als hospitals”. Infor-
mació vol dir poder?
Tot ús d’informació és un exercici
de poder. Els infermers han de sa-
ber quins coneixements tenen i
com han de traslladar-los a la po-
blació, per tal que aquest exercici
de poder ajudi a construir un siste-
ma de salut millor.

Cito un fragment d’un treball seu:
“Les infermeres i els infermers són
un col·lectiu de gran importància
que, indirectament, ajuden l’estat
o el govern.”
La salut és un dels àmbits de go-
vern més valorats pels ciutadans.
En crear uns serveis de qualitat,
que són avaluats i pautats per la
ciència, la infermeria està ajudant
a oferir el que la gent es mereix, i
això és un guany indirecte per als
governs, perquè tenen la possibili-
tat d’apropiar-se’n políticament.

Però, amb la crisi, alguns governs
han retallat molt el sector.
Espanya podria pagar un preu molt
alt per la falta de visió dels seus po-
lítics. Entenc que s’ha de retallar,
però les persones que millor ente-
nen aquests serveis són els matei-

“Espanya podria pagar un preu
alt per la poca visió dels polítics”

xos professionals. En lloc d’impo-
sar mesures, s’hauria d’haver pla-
nificat amb els professionals.

L’estat del benestar a l’Estat espa-
nyol, està en risc?
Sí. Miri què passa als EUA: la pri-
mera causa de fallida econòmica

personal és tenir un malalt a la fa-
mília. Quan fas pagar per accedir al
sistema de salut sempre acaba re-
percutint en els més pobres. Hi ha
un efecte rebot vinculat a aquestes
mesures. Caldrà monitorar bé
l’efecte de les retallades, perquè a
llarg termini poden ser nefastes.

Quin és el sistema de salut ideal?
A cada país podem aprendre. Per
exemple, la universalitat del sistema
canadenc és molt bona, però és tam-
bé molt cara: procediments com ara
oncologia i tractaments per malal-
ties agudes costen molt al sistema,
perquè també l’esperança de vida
creix cada dia. Als Estats Units, per
contra, es fa molta investigació i se
sap incorporar al sistema, però no
s’ofereix a la majoria d’americans.

Les infermeres són un col·lectiu
infravalorat?
Hi ha diverses formes de serveis de
salut sense metges, però no sense
infermeres. Hi ha un desequilibri
de les relacions entre professio-
nals, sigui per qüestió de gènere,
prestigi social o finançament. Però
els infermers, quantitativament,
són els professionals més impor-
tants del sistema: n’hi ha 13 mi-
lions al món. Són el backbone dels
hospitals: els metges veuen els pa-
cients una vegada al dia, la resta
depèn de la infermeria, ja que és
qui monitora tota l’evolució de la
malaltia i permet fer diagnòstics
més precisos. Per exemple, em sor-
prèn que aquí hi hagi molta mobili-
tat d’infermers entre unitats hospi-
talàries, sense tenir en compte la
seva especialització.

Vostè ha dirigit una tesi doctoral
sobre els canvis d’identitat de les
infermeres entre els anys cinquanta
i els setanta a l’Estat espanyol. Com
ha evolucionat aquesta identitat?
La tesi és de Marga Miró, de la UIB,
i ella explica que no es pot pensar
en la infermeria sense tenir en
compte el context econòmic i social
de l’Espanya de l’època. El perfil de
la infermera va estar molt influen-
ciat pel franquisme, per la poca
participació de la dona en la socie-
tat de l’època. Es fomentaven rols
de dependència envers el metge,
per no pensar críticament ni tenir
iniciativa. Ara el professional de la
infermeria s’ha tornat més autò-
nom, té més iniciativa; però encara
perviuen alguns trets del passat.

El gran repte és la geriatria?
Un nou perfil que tenim al Canadà
és un infermer amb un màster clí-
nic professional, per treballar amb
gent gran. Formem un professional
anomenat NP (Nurse Practitio-
ner), tant per a l’atenció primària
com l’hospitalària, que fan tasques
entre la infermeria i la medicina.
Tenen més autonomia, i una de les
seves àrees d’especialització, preci-
sament, és la geriatria. Altres rep-
tes per a la infermeria és l’atenció
a les poblacions marginals, sense
sostre o amb addiccions. ■
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Quan fas pagar per
accedir al sistema
de salut sempre
acaba repercutint
en els més pobres
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