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Obectius pel darrer trimestre de 2012

A

Complementant a l ’ anterior, el
rribat aquest darrer trimestre

grup de treball “ Què som i què

E

de 2012, el Col·legi Oficial d ’

volem ser ” pretén analitzar la per-

Infermeres i Infermers de Tarragona

cepció que els professionals tenim

vol posar en marxa propostes inno-

de la infermeria des de diferents

di encomanat per col·legi a la

vadores, grups i comissions de tre-

àmbits i buscar les estratègies que

comissió INVESTINF.

ball amb l ’ objectiu de potenciar el

guiïn el futur de la nostra professió.

Con ja sabeu, el Col·legi ha

desenvolupament de la professió.

nquesta de motivació i

satisfacció professional, estu-

realitzat, via telemàtica, una

Us els presentem.

enquesta de motivació i satis-

Comissió d'Especialitats, per tal de

facció professional. Una ve-

valorar l ’ estat de la situació de les

gada obtinguts els primer re-

diferents especialitats, estar present

sultats, voldríem aprofundir

en els diferents fòrums i desenvolu-

en les respostes fent dos

par, si s ’ escau, treballs de recerca.

grups focals. Per això neces-

Comissió d ’ APD, per preparar es-

sitem: col·legiat/des que ha-

tratègies conjuntes davant la nova

gin contestat l ’ enquesta i

estructuració del sistema de salut.

que estiguin disposats a parti-

Comissió de Teràpies complementà-

cipar en els grups focals.

ries, amb l ’ objectiu de fer difusió,
formació, acreditació i recerca d ’
aquestes disciplines.

Grup d'Estandardització en l ’
administració de fàrmacs, un estudi proposat pel Sr. Ismael Peña,

El Col·legi posa en

Comissió de Tics i eines 2.0, per

coordinador d'infermeria del servei

marxa mesures in-

actualitzar la pràctica professional al

d'Urgències de l'Hospital Lleuger

novadores per po-

món 2.0 , les tecnologies i la comu-

de Cambrils. El seu objectiu és

tenciar el desenvo-

nicació.
Així mateix es crearan els següents
grups de treball:
Grup de Memòria històrica

“ La

establir un model estandarditzat
de l ’ administració de fàrmacs per
tal de minimitzar errors.

infermeria a Tarragona ” , per conèi-

GRUP +/- 65, per planificar activi-

xer els antecedents històrics de la

tats destinades als professionals

professió a la província.

jubilats.

lupament de la professió
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El Col·legi s’adapta als nous temps

E

ls nous temps fan que molts professionals

hagin de reinventar el seu model d ’ ocupació. El

R

EFERENT D ’ ESTRANGERIA

Als col·legiats que marxen fora del país

Col·legi vol oferir a tots aquells col·legiats amb

a desenvolupar la seva tasca professio-

iniciatives empresarials, la oportunitat de desen-

nal, oferim la possibilitat de mantenir

volupar la seva idea. A tal efecte tenim previst la

contacte amb el col·legi de Tarragona i

creació, en breu, de la Comissió d ’ Assessoria

poder proporcionar ajuda en el cas de

d ’ Emprenedoria empresarial per infermeres.

que el professional tingui qualsevol ne-

Relacionada amb la comissió estem preparant

cessitat, dificultat o problema a l ’

formació àdhuc:

estranger.

Formació relacionada:

La persona de referència serà la Sra.

. Formes jurídiques d ’ empresa

Olga Vázquez.

. Com desenvolupar un pla d ’ empresa

olgavazquez@gmail.com

. Comunicació efectiva
. Preparació d ’ una entrevista de treball

Les assistències a les comissions i
grups de treball seran remunerades.

Imatge de Lorente photografy

S

i voleu participar en qualsevol
d’aquests grups o esteu interessats en crear un grup de treball
o una nova comissió rellevant per al
desenvolupament de la nostra professió, contacteu amb nosaltres:
comissions@codita.org

Amb la Comissió d'emprenedoria i el referent d'estrangeria, el Col·legi vol oferir ajuda
a tots aquells que cerquen
alternatives a la seva carrera
professional

Fem Camí

Pàgina 3

El Col·legi amb la Marató per la Donació de Sang

Q

uasi 1.700 persones van anar el passat dissabte 15 de setembre, al Teatre Metro-

pol per participar en la vuitena edició de la Marató de donació de sang de Tarragona.
Aquests resultats situen la ciutat com a líder absolut en donació de sang en un mateix
dia.
Per vuitena vegada, i sota l’ e s lògan “ Amb tu al capdavant ” , Tarragona va acollir la
Marató de Donació de Sang.
Per tal d ’ expressar l ’ agraïment a tots els donants en nom d ’ aquelles persones que
necessiten sang a Catalunya, Enric Argelagués, director de coordinació de centres territorials del Banc de Sang i Teixits, va lliurar a Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, la placa “ Ciutat amiga de la donació de sang ” .
És el primer cop que un municipi rep aquesta distinció, que posa de relleu la implicació
de la ciutat amb la donació altruista de sang, ja que enguany s ’ ha doblat, gairebé, el
número de donacions respecte de l ’ any passat.

Imatge cedida per Jordi Cabré

E

l Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona va ser un dels

col·laboradors en l’organització i difusió de l’acte. Com a reconeixement a
la tasca realitzada, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier
Grau, va fer entrega d’un diploma que va recollir la presidenta de la institució, Anna M. Pedraza.
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Santa Tecla Ponent, un espai residencial únic al territori

E

l passat 12 de setembre, el president de la Generalitat, Artur Mas, inaugurà el nou centre residencial Santa

Tecla Ponent, ubicat al barri tarragoní de la Granja. L’ambiciós projecte compta amb un edifici de quatre plantes amb
una superfície total de 10.000 metres quadrats i aplega tots els mitjans tècnics i humans necessaris per l’atenció a l’
alta dependència.
Artur Mas va arribar a Tarragona acompanyat dels consellers de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, i de
Sanitat, Boi Ruiz, com a responsables de la concertació de les primeres places públiques que
està oferint el nou equipament de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Després de descobrir la placa commemorativa de l’acte inaugural
–beneïda per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume
Pujol– els visitants varen fer una visita a les instal
·lacions del centre, durant la qual van parlar amb
alguns dels seus usuaris i familiars.

A

Imatge cedida per Ruben Moreno

nna M. Pedraza, presidenta del Col·legi

Oficial d’infermeres i Infermers de Tarragona, va ser present en representació de la institució posant de manifest l’
important paper de la infermera especialista en geriatria i l’especial atenció al pacient crònic i crònic complex.

Inaugurat el CAP Horts de Miró a Reus

E

l passat dimecres, 12 de setembre, el conseller de Salut, Boi Ruiz, inaugurà, acompanyat de diverses autoritats, el nou centre d’Atenció Primària Horts de Miró, de Reus.

Aquest nou CAP, gestionat per l’ICS, suposa el trasllat de gran part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Salut
Reus-4, entre ells, 12 infermeres encapçalades per Nuria Martín, la adjunta a direcció del nou centre, que fins ara
donaven servei a l’edifici del CAP Llibertat de Reus. Amb l’obertura d’un centre de salut nou al barri d’Horts de Miró,
es potencia l’atenció a la gent gran, ja que s’apropen els serveis de salut a una zona de la ciutat de Reus amb un
gran nombre de població de més de 65 anys.
A més, es vol afavorir l’actuació sinèrgica i complementària, ja que els treballadors socials i l’equip d’atenció primària (EAP) compartiran l’espai amb els Serveis Socials de l’
Ajuntament de Reus, propietari de l’edifici. El nou centre
mantindrà la cartera de serveis de l’EAP (atenció al centre,
activitat comunitària, atenció domiciliària crònica i espontània) amb el mateix horari d’atenció al públic i el mateix
número de telèfon per demanar cita prèvia (també per
Internet).
L’activitat pediàtrica es mantindrà al CAP Llibertat amb la
intenció de mantenir dos grans punts d’atenció als infants a
la ciutat de Reus, l’esmentat CAP Llibertat i el CAP Sant Pere.
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Tarragona acull el 5è Congrés Internacional de Salut Ocupacional de la
Unió Europea

E

ls passat

19 al 21 de setembre,

Tarragona va ser la seu del 5è Congrés
internacional FOHNEU d’ I nfermeres de
Salut

Ocupacional.

Sota

el

lema

“ A brazando el futuro, influenciando el

cambio ” , més de 200 professionals provinents d ’ onze països, varen poder intercanviar treballs d ’ investigació i unificar criteris alhora que gaudir de la companyia de companys professionals. En aquest sentit, Teresa Gené, presidenta de la Federació Espanyola d ’ Infermeria del Treball ( FEDEET) , va destacar que “ existeixen grans
diferències entre països i es fa necessari unificar criteris per establir un marc comú de treball ” .
L ’ acte inaugural va ser presidit per Gurutze Aguirre, delegada de FOHNEU per FEDEET;
Julie Staun, presidenta de FOHNEU; Teresa Gené, presidenta de FEDEET; Dr. Antoni Mateu, director de l ’ Agència de Salut Pública de Catalunya i l ’ Il·lm. SR. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona.

R

afael Lletget , Director General del Consejo

General de Enfermería, va ser l ’ encarregat d ’
impartir la conferència inaugural, una dissertació
sobre el funcionament del Sistema Sanitari Espanyol, que no va deixar indiferent a ningú, espacialment pel que feia referència a les alarmants xifres
d ’ atur dels professionals infermers a l ’ Estat.
Imatge cedida per Punto de Vista

P

er la seva part, el Col·legi Oficial d ’

Infermeres va ser present al llarg de l ’ esdeveniment i va col·laborar facilitant un autobús a
diferents càrrecs institucionals i congressistes en una visita l ’ empresa BASF el dia previ a
la inauguració del congrés, així com aportant material divers i obsequis repartits al llarg de
les diferents jornades.

