
Sabem d’on venim,

sabem on volem anar

Líders d’opinió

� Exercirem el lideratge institucional.

� Fomentarem el professionalisme.

� Durem a terme el seguiment dels marcs 
regulatoris de referència.

� Ens posarem a l’alçada dels estàndards 
de les cures infermeres més exigents.

� Ens establirem com a interlocutor de re-
ferència dins de la professió.

� Potenciarem la recerca i la innovació en 
les cures infermeres.

� Afavorirem el desenvolupament de l’evi-
dència científica.

� Abordarem la imatge de la infermera/er 
des dels mitjans de comunicació, l’escola, 
els grups de treball i a l’empresa.

� Analitzarem les necessitats i demandes 
de la professió amb l’Observatori de la 
Professió Infermera.

L’OBSERVATORI 
de la Professió Infermera

Ens dotarà de les eines 
necessàries per liderar el canvi. 
Un Col�legi atent i coneixedor de 
les necessitats que plantegen la 
ciutadania, el sistema sanitari i 
la professió és un Col�legi 
preparat per dur a terme 
aquesta iniciativa.

Col·legi Oficial 
d’Infermeres/ers de Barcelona
19 de maig del 2011

ELECCIONS
Exercirem el lideratge 
institucional i generarem opinió.
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� Vetllarem per la seguretat dels ciutadans i 
dels professionals i combatrem la negligència 
en les cures infermeres.

� Consolidarem el compromís ètic de la pro-
fessió.

� Reforçarem el rol del professional infermer 
en la promoció de la salut, l’adquisició d’hà-
bits de vida saludables i la prevenció de la 
malaltia.

� Treballarem per la continuïtat de les cures i 
la seva transversalitat en els diferents nivells
del sistema sanitari (hospital, atenció primà-
ria i sociosanitària).

� Analitzarem constantment les necessitats i 
demandes de la societat.

� Establirem un sistema per encarrilar la co-
operació social.

� Fomentarem l’accessibilitat als nostres ser-
veis i recursos, creant nous canals aprofi-
tant les noves tecnologies.

� Respondrem als problemes i dificultats que 
la pràctica pot generar als professionals in-
fermers i durem a terme la seva defensa.

� Garantirem l’eficiència en la gestió dels re-
cursos i buscarem noves fonts de finança-
ment.

� Serem transparents, rendirem comptes i 
validarem totes les accions amb les eines 
més exigents.

� Continuarem la professionalització de la 
nostra gestió.

� Analitzarem les necessitats i demandes dels 
col�legiats amb l’Observatori de la Professió.

� Tindrem la màxima cura dels professionals 
a l’atur i treballarem per millorar les condi-
cions professionals de les infermeres/ers 
més joves, potenciant la coordinació de la 
borsa de treball amb les institucions. 

ÚTILS I ACCESSIBLES AL 
COL�LEGIAT

INTEGRADORS I OBERTS
AL MÓN

� Afavorirem el consens i fomentarem els  
debats sobre la professió.

� Fomentarem la transferència de conei-
xement i aprendrem d’altres models infer-
mers i sistemes de salut.

� Establirem aliances amb altres col�legis 
professionals i reforçarem les relacions in-
ternacionals.

� Treballarem pel desenvolupament con-
junt de la recerca.

� Posarem a disposició dels nostres col�le-
giats les eines i instal�lacions de la seu del 
Col�legi, creant l’Espai de les Entitats.

� Analitzarem les tendències internacio-
nals i identificarem les millors pràctiques.

� Farem difusió de tot el coneixement ad-
quirit en aquest procés.

REFERENTS DINS DEL SISTEMA 
SANITARI

� Adoptarem un posicionament visible i trans-
parent en el debat sobre la definició dels rols, 
atribucions i responsabilitats dels professio-
nals infermers.

� Ens posicionarem en els processos legisla-
tius que afectin l’ordenació de la professió i 
serem un element actiu per perfilar les polí-
tiques de salut.

� Posarem en valor el rol del professional in-
fermer en el conjunt del procés assistencial.

COMPROMESOS I GARANTS DE
LA BONA PRÀCTICA

� Millorarem i afavorirem la bona pràctica 
entre els professionals.

Consolidarem una institució eficient i útil 
al conjunt dels col�legiats.

Consolidarem el compromís que ens 
vincula amb la societat i als ciutadans i 
serem garants de la bona pràctica 
assistencial.

Assumirem el paper referent que se’ns 
demana i farem sentir la nostra veu en 
l’evolució del rol i les atribucions dels 
professionals.

Col�laborarem amb les organitzacions i 
societats científiques d’infermeria, 
importarem els models exemplars i 
cooperarem allà on siguem més útils.

� Treballarem per la regulació dels especia-
listes al lloc de treball.

� Analitzarem constantment les necessitats 
i demandes del sistema sanitari. 

� Incidirem en el disseny dels models edu-
catius i els programes de formació con-
tínua.

� Ens establirem com a interlocutor de re-
ferència dins del sector sanitari i social.


