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Nursing now: el lideratge de les infermeres i la seva

transcendència a l'atenció sanitària

Tots els articles a www.apsalut.cat

2020: Any internacional de la Infermera, Nursing Now i el

COVID‐19. I ara què?

Alba Brugués i Brugués. Adjunta a

direcció-gerència CASAP (Consorci

Castelldefels Agents Salut) i Presidenta

de l'Associació d’Infermeria Familiar i

Comunitària de Catalunya (AIFiCC)

Possiblement l’any 2020 no el

recordarem per l’Any Internacional de la

Infermera, ni per la campanya Nursing

Now, segurament el recordarem per l’any

que ha marcat un abans i un després per

la ciutadania, per les …

segueix

Infermera... i què?

Autora: Mireia Gallés Muntada. Infermera

comunitària i tutora EAP Vic (CAP El

Remei) La paraula infermeria deriva del

llatí “infirmus”, que vindria a dir “relacionat

amb els no forts”. Es podria dir que la

infermeria és tan antiga com la humanitat

i que les persones sempre han necessitat

cures quan estan malalts o ferits. La

història de la infermeria ha …

segueix

2020: l’any de les infermeres del CAPI

Autora: Sarai Cuevas Marin. Infermera i

directora en funcions CAPI Baix-a-Mar

Soc infermera, i sento orgull de ser-ho

després de 20 anys de vocació i

superació, exercint la infermeria a

l’Atenció Primària, amb les màximes

competències que defineixen la meva

professió. Actualment sóc directora en

funcions del CAPI Baix-a-Mar, EAP

Vilanova i la Geltrú. M’han demanat

escriure aquest article sobre …

segueix

La Infermera de Recerca

Autores: Mireia Puig Palma i Teresa

Vilella Moreno, infermeres de la Unitat de

Recerca de l'EAP Sardenya. L'EAP

Sardenya des dels seus inicis ha apostat

per la investigació, comptant amb una

unitat específica de Recerca amb

personal treballant tota la seva jornada

laboral en investigació. Dins d'aquest

personal sempre s'ha comptat amb una

infermera. En l'actualitat l'equip de la

unitat …

segueix

LA desCOBERTA. Entrevista a Judith Vila

Laura Aranalde. Comunicació en Salut

“Amb la formació i la professionalització,

les infermeres hem traspassat la barrera

antiga i limitant d’una professió

subordinada, per convertir-nos en

necessàries i autònomes. En

col·laboració amb altres disciplines la

infermeria esdevé imprescindible” La

Judith Vila Garcia és infermera i tutora

d’Infermeria Familiar i Comunitària a

l’EAP Sardenya. Des de sempre tenia

clar que volia …

segueix
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