Posicionament de les Associacions d’Infermeria de salut mental, treball i
salut laboral, llevadores, pediatria, i familiar i comunitària.

INFERMERES RECLAMEN EL RECONEIXEMENT PROFESSIONAL
DE LES ESPECIALITATS D’INFERMERIA EN LES CONVOCATÒRIES
DE LLOCS DE TREBALL EN CENTRES PÚBLICS I PRIVATS
 Les infermeres es queixen que malgrat la regulació per llei de les especialitats
d’infermeria, les convocatòries de llocs de treball no tenen com a requisit
imprescindible ser infermera especialista.

Gener 2014 Les societats científiques de Catalunya d’infermeria de Salut Mental (ASCISAM),
del Treball i Salut Laboral (ACITSL), Llevadores (ACLL), Pediatria (ACIP) i Infermeria Familiar i
Comunitària (AIFiCC), les úniques que tenen reconeguda l’especialitat, han reclamat, a través
dels seus presidents/es als representants de l’administració pública, de sindicats i de la
patronal de l’àmbit sanitari català, el reconeixement de la categoria professional d’aquestes
especialitats d’infermeria en les convocatòries de llocs de treball.
Per a aquestes societats científiques no s’entén que unes especialitats regulades per llei no
siguin reconegudes en l’àmbit laboral com a categoria professional, i per tant, se les valori amb
una puntuació superior a altres requisits. Segons aquestes associacions “les especialitats en
infermeria, ara mateix, no són un requisit imprescindible en les convocatòries públiques de llocs
de treball, i això ens sembla un greuge en els processos de selecció de treball, perquè les
especialitats haurien de suposar una puntuació superior a altres coneixements com poden ser
un màster, o el nivell C del català.”
Des de fa deu anys a través d’una LOPS es van regular les especialitats en Ciències de la Salut i
es va determinar la necessitat de regular les especialitats en infermeria. Des de llavors, les
infermeres en salut mental, salut laboral, pediatria i infermeria familiar i comunitària realitzen
una especialització de dos anys posterior a la seva titulació.
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