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DIA INTERNACIONAL DE L’INFERMERIA
UN SERVEI PER PORTAR EL MÓN CAP A LA SALUT
Avui es el dia internacional de d’infermeria i des de FATEC ens volem sumar a totes
les veus que s’aixequen donant les gràcies per tot el treball, servei i dedicació que
estant portant a terme davant la pandèmia, tots aquests professionals que es
dediquen al servei de cura i, si algú això ho sap segur que som les persones grans
que ho hem patit i ho estem patint molt directament.
Però això no és un treball només de la situació que ara ens toca viure, sinó que
s’observa que els més de 20 milions d'infermers/es de tot el món, cadascuna d'elles
té una història. En saben molt d'esperança i valor, alegria i desesperació, dolor i
sofriment, així com de vida i mort. Al ser un servei present per la salut, son ells i
elles les que escolten el primer plor dels nadons i són testimonis de l'últim alè dels
moribunds. Estan presents en alguns dels moments més preuats de la vida a l'igual
que en alguns dels més tràgics. Aquests professionals serveixen a la humanitat i,
mitjançant les seves accions, protegeixen la salut i el benestar de les persones, les
comunitats i les nacions.
Tot pot quedar resumit amb una dita de la que va ser presidenta del Consell
Internacional d’Infermers a l’any 1925 Sra. Nina Gage que deia “... No hi ha fronteres
nacionals a l'hora de servir la societat ja que les necessitats de les persones són les
mateixes a tot arreu - salut per a la ment, el cos i l'esperit - vist que el que es pretén
és fer la feina al món. "
Gràcies a totes les persones que us dediqueu a la cura de la gent
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