
VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS) El Consell d'Infermeria de la Comunitat
Valenciana (CECOVA) i els col·legis d'Infermeria de València, Castelló i
Alacant han sol·licitat hui, en la vigília de la celebració del Dia Mundial de
Salut i Seguretat a la Feina, la constitució i el desenvolupament de
l'especialitat d'Infermeria del Treball amb la creació de la corresponent
Unitat Docent a l'empara de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut i la
convocatòria de places formatives d'esta especialitat infermera encaminada
a impulsar la prevenció de riscos laborals.

A més, han sol·licitat en un comunicat la millora de les condicions de treball dels professionals
sanitaris, ja que "gairebé la meitat dels accidents laborals amb baixa es produïxen per
sobreesforços i elevades càrregues laborals". Segons les dades sobre sinistralitat, els factors
que estan incidint negativament en el seu augment són "l'elevada temporalitat, la retallada de
plantilles, l'absència d'un pla de formació continuat per part de les diferents administracions i
empreses privades, així com el deficitari funcionament de la inspecció".

El president del CECOVA, José Antonio Ávila, s'ha congratulat de l'aprovació de l'especialitat
d'Infermeria del Treball per part del Ministeri de Sanitat i Política Social així com de la
convocatòria de les primeres 12 places formatives d'infermeres especialistes, però ha
lamentat "la tardança a posar en funcionament la Unitat Docent d'Infermeria del Treball a la
Comunitat Valenciana per formar a futurs especialistes en este camp".

D'altra banda, Àvila ha aplaudit la iniciativa d'un grup de professionals d'Infermeria de posar en
funcionament la Societat Valenciana d'Infermeria del Treball, que complirà el seu primer
aniversari el pròxim 8 de maig a les 10.00 hores amb la celebració d'acte a la seu del Col·legi
d'Infermeria de València.

Esta societat, que presidix l'infermer Eugenio Sobervías, va nàixer amb l'objectiu d'agrupar al
col·lectiu d'Infermeria Laboral de la Comunitat Valenciana i que servisca com a òrgan
representatiu i referent, tant dins de la comunitat com a nivell nacional, de cara a la seua
incorporació a la Federació Espanyola d'Infermeria del Treball "en el moment en què es
considerés oportú".

ATACS A SANITARIS

D'altra banda, Àvila ha insistit que els atacs a professionals d'Infermeria siguen considerats
com una agressió a l'autoritat, que comporta una pena de presó de fins a tres anys, i no com
una simple falta com fins ara. Així, les reclamen l'equiparació dels professionals sanitaris als
docents.

El president del CECOVA ha explicat que la violència contra el personal sanitari en forma
d'agressions verbals, insults i vexacions està "en clar ascens" amb especial incidència en els
treballadors dels servicis d'Urgències dels hospitals" i ha recordat que, segons una recent
enquesta del CECOVA, "el 83% dels professionals d'Infermeria de la Comunitat han estat
víctimes d'agressions verbals o físiques a l'àmbit laboral".

Majoritàriament, el 60% de les infermeres que van participar en la consulta ha assegurat
haver estat víctima d'agressions de caràcter verbal a la feina, mentre que un 19% de les
infermeres ha patit insults i vexacions acompanyats de violència física a l'àmbit laboral per
part d'usuaris o familiars de pacients i un altre 4% dels votants en l'enquesta ha assegurat
haver estat víctima d'un atac amb violència física.

El primer pas per a posar vedat al fenomen, segons ha explicat Àvila, és aconseguir que totes
les infermeres que han patit algun tipus d'agressió, ja siga de caràcter verbal o físic,
comuniquen de manera immediata el succés als seus respectius col·legis d'Infermeria per a
deixar constància de l'agressió, que s'inicien de seguida les actuacions oportunes i
aconseguir que les denúncies arriben als tribunals perquè es convertisquen en sentències
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