Sindicat PROFESSIONAL
D’INFERMERS I INFERMERES
ESPECIALITATS
Exigim el desenvolupament de les especialitats
d’acord amb a la convergència europea i en camps
d’actuació propis, amb un reconeixement laboral específic i amb unes retribucions d’acord amb al seu
nivell de responsabilitat.
Reivindiquem que l’administració sanitària reconega i catalogue aquests llocs de treball i els incloga
en les OPO.
COL·LEGIACIÓ
Instem la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè abone les despeses de col·legiació que
exigeix a les seues empleades i empleats.
IMATGE SOCIAL DE LA DISCIPLINA INFERMERA
Hem de produir un canvi en com identifica la societat el nostre col·lectiu: “d’infermeres i infermers de
tècniques a infermeres i infermers de persones”, instant les institucions al reconeixement professional
de les nostres cures, per a aconseguir un òptim estat
de salut de la ciutadania.
DEFINICIÓ DE LA PROFESSIÓ
Des d’UGT continuem lluitant per a aconseguir una
prioritat en el treball de les competències pròpies
infermeres, entenent que les cures dels nostres infermers i infermeres són la nostra base professional
amb la ciutadania i que les activitats tècniques són
compartides i, per això, no han de minvar les nostres
cures.
LLEI D’ORDENACIÓ DE PROFESSIONS SANITÀRIES
Reclamem que s’adapte a la legislació europea
reconeixent jurídicament les funcions pròpies i independents de les infermeres i infermers.
CATALOGACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Exigim una descripció dels llocs de treball on figuren
les funcions a realitzar i el nivell de complement
retributiu a percebre.

ANOMENA’M INFERMER/A,
NO INFERMERIA!!

RECONEIXEMENT DEL GRUP RETRIBUTIU
UGT exigeix el pas automàtic al Grup A1 que es correspon amb el nivell de responsabilitat professional
de l’infermer/a i amb els seus estudis de Grau, la qual
cosa comporta reconeixement a efectes econòmics
i laborals.
RETRIBUCIONS
Els Infermers/res de la Comunitat som les pitjor pagades de l’Estat i de tota l’Administració; si comparem el nostre salari amb personal del mateix nivell
i grup, ens trobem amb grans diferències. Exigim
Equiparació de Salaris, Revisió del grup retributiu i
Adequació de Complements Específics i de Carrera
Professional.
INCREMENT DE PLANTILLES
Els indicadors i les demandes socials evidencien que
han de revisar-se les actuals plantilles que són del
tot insuficients. Així ho demostren les ràtios internacionals tant a nivell hospitalari com en AP.
FALTEN 16.000 INFERMERS/RES! per a ser Europa.
PROFESSIONALITZACIÓ DE LA GESTIÓ
Apostem per un model basat en el coneixement, on
s’exigisca un postgrau en gestió de cures infermeres
per a accedir a llocs de gestió, a més de retribució
d’acord amb al nivell de responsabilitat.
UN MODEL INTEGRAL EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
Creiem en un model d’AP que atenga tota la població de la seua zona bàsica en totes les facetes de
la vida relacionades amb la seua salut: Consulta en el
centre de salut, domicili, escola, centres socials i en
tots els espais de la Comunitat.
UN MODEL DE CURES PER A L’ATENCIÓ HOSPITALARIA
Ressaltem la importància de les cures infermeres
per a la recuperació de les persones ingressades, i
per això han de ser l’eix principal de la intervenció
infermera i de la seua responsabilitat.
PRESCRIPCIÓ INFERMERA
La nostra responsabilitat en la cura de la salut ha
d’incloure la prescripció de les ajudes tècniques i
farmacològiques necessàries, sense que hàgem de
realitzar cap formació reglada complementària. El
desenvolupament acadèmic de la nostra Professió
capacita per a això i sol·licitem un canvi en la Llei del
Medicament que ens reconega com a prescriptores.
UNITATS DOCENTS D’INFERMERIA
Liderades per infermers/res per a desenvolupar
la docència i la investigació pròpia, amb dotació
econòmica suficient i fons per a Beques.

La teua elecció és essencial

