
REPERCUSSIÓ DE LA TISORADA SANITÀRIA 

Les retallades en la sanitat catalana disparen 
la desocupació entre les infermeres  
En un any s'ha passat de la plena ocupació al 21% d'atur, segons el Col·legi Oficial d'Infermeria de
Barcelona 
El tancament de plantes d'hospitalització i quiròfans altera l'assistència que ofereixen als pacients 

Les retallades econòmiques i de personal iniciades fa dos mesos als hospitals i centres d'assistència primària (CAP) de 
Catalunya afecten fonamentalment la infermeria, que, en tot just un any, ha passat de ser un col·lectiu sense personal en atur 
laboral --es buscaven infermeres-- a registrar el 21% de desocupació entre les 5.900 professionals col·legiades els últims cinc 
anys.  

Les mesures d'estalvi, empreses per la Conselleria de Salut molt abans de prometre públicament que els ajustos no s'aplicaran 
sense ser consensuats amb el sector, afecten en aquests moments el 81% de la infermeria, indica un informe elaborat pel 
Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona (COIB), entitat que representa 33.000 de les 42.000 infermeres que exerceixen a 
Catalunya. "I això només és el principi, la punta d'un iceberg que augmentarà", va apuntar ahir Josep París, secretari del COIB. 

La primera i principal repercussió que relaten les professionals és la sobrecàrrega de feina conseqüència de la desaparició de les 
infermeres que suplien baixes per malaltia, jubilacions o absències festives. Aquest excés de feina, explica l'informe, afecta de 
manera inevitable l'assistència que reben els malalts. "La meva plaça, al servei d'urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha 
estat suprimida, i en el meu lloc no hi treballa ningú --relata Ana Caro, a l'atur des del març--. Aquesta situació afecta sens dubte els 
usuaris. Si abans hi havia queixes perquè érem pocs i l'atenció s'endarreria, no sé que passarà ara". 
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