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Jornada Internacional de la salut

Invertir en salut per tots: la millor recompensa que es pot donar a les infermeres
Les persones grans s'ajunten de tot cor als aplaudiments de tot el món per als professionals de la
salut que treballen sense afluixar per contenir la propagació de la COVID-19. Més enllà dels
aplaudiments, tindran necessitat de quelcom més que un guardó: unes inversions sòlides són
necessàries de tota urgència.
La Jornada mundial de la salut 2020 està consagrada a les infermeres i a les llevadores. Moltes persones grans
compten amb la qualitat de les cures que els prodiguen les infermeres, tant si aquesta es a domicili o en
institució. La pandèmia actual exerceix una pressió suplementària sobre un personal ja sobrecarregat i ens
recorda la seva preciosa contribució.
"Avui, AGE Platform Europa i els seus membres volen a expressar la seva gratitud per al compromís i el coratge
dels professionals de la salut i dels serveis socials que dispensen cures als hospitals, als establiments de cures o
a domicili", declara Anne-Sophie Parent, Secretària general de AGE. "La seva dedicació a la lluita contra la
pandèmia COVID-19 és admirable, així com el treball formidable de tots els membres del personal i dels
voluntaris que s'esforcen d'assegurar la continuïtat dels serveis sanitaris i altres serveis essencials"

Per sostenir-los a curt termini, tenen una necessitat urgent de






Equipaments de protecció adequats i de tot el suport necessari, compresa una ajuda psicològica, perquè
les infermeres i els professionals dels serveis socials puguin protegir-se ells mateixos, i la seva pròpia
família així com les persones de les quals s'ocupen. Aquesta ajuda ha de cobrir el personal que està
treballant als establiments de cures i a domicili.
Unes orientacions clares per als serveis de cures de llarga durada en institució, a la comunitat i a
domicili. Els responsables polítics han de recordar que, si el risc és més elevat als establiments de cures
de llarga durada que acollen grups de persones, la gran majoria de les persones grans reben cures i un
suport a domicili i estan igualment en perill.
Vastes campanyes de salut pública proporcionant informacions fiables sobre els millors comportaments
a adoptar pels ciutadans per alleugerir la carrega del Covid-19 sobre el personal de les cures de salut i
dels serveis socials.

En un futur pròxim, haurem d’extreure lliçons d'aquesta crisi. La inversió a la promoció de la salut i la prevenció
de les malalties, sobretot a la formació de les infermeres i amb el suport adequat, serà crucial per retre els nostres
sistemes de salut i d'ajuda social més resistents a crisis tals com la que actualment ens trobem. Apel·lem a la
Unió Europea i als seus Estats membres a elaborar respostes coordinades i solidàries en una perspectiva a curt i a
llarg termini per aconseguir salut per a tots, incloses les persones grans
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