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Emergència sanitària

La infermeria celebra el seu dia internacional amb l’orgull d’haver respost al repte de la pandèmia i la por del repunt

“El ritme frenètic va tapar el cansament”
ANA MACPHERSON
Barcelona

P

els hospitals corre
una sensació d’alleujament tens barrejat
amb una certa incredulitat. Perquè arriben pocs malalts de Covid-19 i els
quiròfans i altres llocs que s’han
reconvertit en unitats d’intensius
comencen a tornar a la funció original. Perquè hi ha menys pacients a les UCI i a urgències. Però
costa de pensar que l’huracà dels
dos últims mesos pugui afluixar
de debò. La tensió no baixa del
tot, reconeixen infermeres responsables de diferents àrees de
l’hospital de Sant Pau i de l’hospital del Mar. Perquè “això no s’ha
acabat pas. El coronavirus ha
portat les persones a nivells altíssims de patiment, solitud i vulnerabilitat”.
És el punt de coincidència de
tres professionals, Mar Vega,
Montse Sitges i Mar Pina. Són

respectivament responsables de
la infermeria de l’UCI de Sant
Pau, els quiròfans del Mar i urgències de Sant Pau.
Totes coincideixen a assenyalar les dues primeres setmanes
d’epidèmia com el pitjor període,
“quan els protocols canviaven cada dia i el que ahir era la norma
per protegir-nos ja no servia l’en-

Les dues primeres
setmanes van ser
el pitjor: els protocols
canviaven cada dia i
hi havia molta por
demà”, recorda Montse Sitges.
Això va fer que hi hagués molta
por d’infectar-se i portar el virus
a casa, que no hi hagués manera
de saber si els equips realment
protegien i eren els adequats, si
l’endemà n’hi hauria prou...

Aquelles primeres setmanes
van ser una descàrrega d’adrenalina contínua. “El ritme va arribar
a ser tan frenètic que va ocultar el
cansament”.
A l’UCI multiplicada de Sant
Pau “ens arribaven de set en set, i
estem acostumats a la gravetat,
però era brutal. Persones que arribaven parlant i al cap de poques
hores estaven intubats i els havíem de posar de bocaterrosa perquè els pulmons funcionessin
amb el respirador. Esperem de
debò que els ciutadans siguin responsables; ha estat extremadament greu. Estem millor, però ho
diem amb la boca petita; un repunt a aquest nivell fa por”, explica Mar Vega.
No es queixen de les dues-centes capes que es posen a sobre: pijama, bata impermeable, bata
d’un sol ús, mascareta FFP2, mascareta quirúrgica a sobre, guants,
ulleres o pantalla quan entren al
costat del pacient. “És aclaparador; són moltes hores”, admet

Vega. Ara també hi afegeixen els
cabells recollits i gorres de colors.
“T’acostumes a tot. Ara si et deixes alguna cosa, notes que et
falta”.
“Infermeres, metges, auxiliars,
zeladors... Tots han fet un esforç
d’adaptació enorme. Hem canviat horaris, torns... Ja ens agrada a
urgències adaptar-nos als canvis,

“Darrere el fet de
cuidar una persona en
tots els aspectes no hi
ha herois i vocació, sinó
gent molt formada”
i ho fem de pressa, però és molt
dur haver-te’n d’anar a un hotel
després de treballar sense parar
un dia rere l’altre per no contagiar la teva família. Ha estat molt
greu i no pot ser que no serveixi
per a res”, diu amb emoció Mar

XAVIER CERVERA

XAVIER CERVERA

Montse Sitges, infermera en cap de quiròfans de l’hospital del Mar

Mar Vega, infermera en cap de l’UCI de l’hospital de Sant Pau

Pina, responsable d’infermeria
d’urgències.
Des d’aquesta primera línia
recorden com el pitjor l’obligat
aïllament i la mort en solitud.
“Tot i que de seguida vam disposar de tauletes, un comiat a través de la pantalla és molt molt
dur”. El millor potser ha estat la
pinya, el treball en equip, tots posant-hi l’espatlla, amb molta formació i capacitat pel mig. “Perquè darrere l’art de cuidar una
persona en tots els aspectes no hi
ha herois i vocació, sinó gent molt
formada”.
Com a la resta d’hospitals,
l’equip de Montse Sitges del bloc
quirúrgic i del servei de reanimació de l’hospital del Mar es va
transformar a tota velocitat en infermeria d’intensius. “Molta formació; tots vam refrescar coneixements, però a més vam aconseguir un sistema d’informació
intern molt eficaç. Apreníem de
l’experiència i ens passàvem solucions cada dia, amb mètode, no
pas idees soltes. Aprofitàvem els
5 o 10 minuts de trobada de canvi
de torn. Ha funcionat”.
Per tot plegat, pel cansament,
l’entrega, la versatilitat, la capacitat d’adaptació a una cosa nova i
en canvi continu, al dolor i la gravetat, el que troben a faltar és reconeixement. Que no hagin de
tornar a sentir entre els ciutadans
un “nena” ni un “tu no ets el metge”. Que se sàpiga quina és la seva
feina. Creuen que hi haurà alguna
paga, però pensen en alguna cosa
més que diners.
La tornada dels infarts i els politraumàtics a urgències, les intervencions de tumors programades als quiròfans, l’atenció intensiva a un altre malalt a l’UCI
gairebé els dona alegria. Molt del
que s’ha après quedarà en les rutines dels seus hospitals, i esperen que també en les rutines dels
ciutadans, “sobretot la higiene de
mans, la distància social i saber
que som responsables de cuidar
els altres”.

2020, any internacional de la Infermera
Alba Brugués i Brugués

L

es infermeres de família i comunitària (IFiC)
estem específicament
formades en competències clíniques avançades en
l’atenció en l’àmbit familiar i en
la comunitat. Som clau en la
promoció, la prevenció de malalties i l’educació per a la salut.
Líders de les cures de les persones amb malalties cròniques,
fràgils i en situació de dependència, tant a domicili com al
centre de salut.
Segurament el 2020 no el recordarem com l’any internacional de la Infermera i la Llevado-

ra; el recordarem com l’any que
va marcar un abans i un després
per a les professions sanitàries, i
molt específicament per a les infermeres de família i comunitària, degut a la Covid-19.
A Catalunya falten unes
18.000 infermeres, i a l’atenció
primària de salut (APS) hauríem
de ser el doble de les IFiC que
som, això malgrat ser una de les
professions clau dins del sistema sanitari català i representar
gairebé el 30% dels professionals dels centres d’APS. Aquest
dèficit s’ha vist agreujat durant
la pandèmia, i passarà el mateix
en el període post-Covid-19, on
caldrà un control més exhaustiu
de l’estat de salut de la ciutada-

alització de l’AP, i reconèixer les
competències de la IFiC és la
clau per impulsar-la.
Des de fa 20 anys, l’Associació
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)
demanem que es reconegui el lideratge i expertesa de les IFiC i
la creació dels llocs de treball específics als centres d’APS. I cal
fer saber a la població que totes
les persones tenen assignada
una IFiC al centre de salut.
Però estem lluny dels lideratges: les infermeres de l’AP,
malgrat tenir les competències
en la gestió i coordinació de
serveis de salut, no arribem a dirigir ni un 10% dels centres
de salut. Ho volem recordar es-

Portant el món cap a la salut”.
La campanya Nursing Now,
del Consell Internacional d’Infermeria i l’Organització Mundial de la Salut, que defensa el lideratge de les infermeres, ha
quedat desfigurada per la situa-

Malgrat tenir les
competències en gestió
i coordinació de serveis
de salut, no dirigim
ni un 10% dels centres
ció actual de pandèmia, però no
per això hem de deixar de man-

El futur ens aboca a una població cada cop més envellida,
més fràgil i dependent. Hi
haurem de donar una resposta
adequada. I per això haurem de
comptar amb les IFiC: sabem
treballar en equip, ens exigim
sempre estar al dia dels nous
coneixements en salut i en abordatges menys medicalitzats de
l’atenció. Durant tota la pandèmia ho hem demostrat de
sobres.
Des de l’AIFiCC treballem per
promoure les cures infermeres
d’excel·lència a les persones, la
família i la comunitat i fomentem la formació, la recerca i la
docència per ser reconegudes
com a professionals imprescin-

