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La infermeria, una veu per liderar que la salut és un dret humà

L’última paraula

Amb aquest lema el Consell Internacional d’infermeres (CIE) vol
reivindicar que la Salut és un dret humà i que les infermeres tenen
un paper clau en la seva consecució.

Les infermeres són essencials per transformar l’atenció
sanitària i els sistemes de salut de tal manera que cap
persona es quedi enrere. Podem ser una veu per liderar
millorant l’accés a les cures; possibilitant un plantejament
a la salut centrada en les persones i garantint que la nostra
veu s’escolti per influir en les polítiques de salut, així com a
la seva planificació i realització.

Les polítiques i els serveis de salut estan en crisi, però no una crisi
provocada per desequilibris químics sinó per desequilibris de
poder i cal sol·licitar compromisos polítics valents, així com
respostes urgents i accions immediates per solucionar el
problema.
Una de les causes és el predomini de models biomèdics en els quals
es depèn de la medicació i no s’aconsegueix respectar, protegir i
exercir el dret a la salut.
Els tractaments es centren únicament en la patologia a costa del
benestar de les persones en el terreny més ampli de la seva vida
personal, social, polític i econòmica.
Les condicions en que les persones neixen, creixen, viuen, treballen
i envelleixen tenen un efecte en la càrrega de la malaltia i la
pèrdua prematura de la vida.
Per a les infermeres, el concepte que la salut és un dret humà
significa que tots els essers humans tenen dret a accedir a atenció
de salut assequible i de qualitat quan més falta els hi faci.
Les infermeres podem tenir un profund efecte a l’hora de
promoure la perspectiva dels drets humans respecte la salut.
Històricament, la base filosòfica de la pràctica de la infermera és
un plantejament centrat en les persones respecte la salut.
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S_Low-Res.pdf

