Infermeria del Treball no aixeca el vol a Catalunya
Aquest any 2018 s’han tornat a convocar les places EIR pel conjunt de l’Estat
Espanyol, i a Catalunya per l’especialitat d’Infermeria del treball continuem a “0”, es a
dir, cap plaça convocada.
A Catalunya, s'han convocat un total de 177 places amb la següent distribució:
Infermeria Obtétrico-Ginecològica (llevadores)
Infermeria de Salut Mental
Infermeria del Treball
Infermeria Pediàtrica
Infermeria Familiar i Comunitària
Infermeria Geriàtrica
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Podem concloure doncs, que la partida pressupostària que es destina a formació
sanitària especialitzada en salut laboral (infermeria del treball) no existeix a Catalunya,
encara que també és preocupant a la resta de Comunitats Autònomes.
Aquesta dada, ja molt preocupant, evidencia la desídia de la administració en la
dotació pressupostària pel la formació dels professionals que ha de vetllar en un futur
per la salut dels treballadors/res en les empreses.
L’oferta de places EIR per infermeria del treball en Catalunya està un altre any a zero, i
encara no s’ha encetat cap plaça. A l’abril de 2015 es compleixen 10 anys de la
publicació del Reial Decret 450/2005 que regula el marc competencial i d’accés a les
especialitats d’infermeria.
Des d’ACITSL varem reivindicar en el seu moment i seguim apostant pel camí de la
formació EIR com a única via d’accés a l’especialitat. Però, des de 2005, el
Departament de Salut no ha destinat cap dotació pressupostària per la formació en
Infermeria del Treball, tot i que sí ha destinat recursos per la resta d’especialitats.
El Departament de Salut no troba adient ni necessari finançar-ne cap en Infermeria del
Treball, motiu que ens ha de fer reflexionar quin pes i importància representa la salut
laboral en les actuals polítiques de salut al nostre país.
Catalunya concentra el major dinamisme econòmic i concentració d’empreses de tot
l’arc mediterrani. Costa d’entendre que una regió econòmicament referent i amb la
major necessitat de professionals en salut laboral es vegi abocada a recórrer a la
contractació d’EIRs d’altres comunitats.
L’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral - ACITSL s’ha reunit en
diverses ocasions amb el Departament de Salut (Direcció General de Planificació i
Recerca en Salut), a qui hem transmetre que la nul·la dotació pressupostària de les
places EIR en infermeria del treball a Catalunya es feia sense cap criteri objectiu ni
planificació de futur de les necessitats de professionals en salut laboral.
El posicionament del Departament a dia d’avui, però, sembla no haver canviat. Tot i
així, des d’aquesta associació continuarem reivindicant la importància de la Infermeria
del Treball en el desenvolupament de les línies d’actuació establertes en el propi Pla
de Salut de Catalunya 2016-2020.
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