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NOTA DE PREMSA  
 

Reus, 3  de febrer  de 2020 

 

 
L’Hospital s’adhereix a la campanya Nursing 
Now de reconeixement al paper de la 
infermeria  
Vol posar en valor la labor que infermeres i infermers realitzen en la promoció de la salut 
i la prevenció i el tractament de la malaltia  

 

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus s’ha adherit a la campanya Nursing Now, impulsada pel 
Consell Internacional de les infermeres i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per reconèixer el 

lideratge de la infermeria en els sistemes de salut i en la promoció de la salut, i la prevenció i el 
tractament de les malalties. 

 

Els objectius de la campanya Nursing Now per millorar la salut de la població i potenciar el paper de 
la infermeria són: 

ü Augmentar la influència de la infermeria en les polítiques de salut. 

ü Impulsar i difondre pràctiques d’infermeria efectives i innovadores. 

ü Augmentar el nombre d’infermeres/ers en llocs de lideratge i les seves oportunitats de 
desenvolupament professional. 

ü Incrementar la inversió per millorar les condicions laborals dels professionals de la infermeria. 

ü Incrementar i traslladar l’evidència sobre els àmbits on les infermeres/ers tenen més impacte, 

minimitzant les barreres que impedeixen aplicar-ho. 

 
Per visualitzar el paper de la infermeria, l’Hospital ha creat un grup de treball i programat un seguit 
d’activitats per aquest 2020: 
 

ü Març: Taula – Col·loqui : “Infermeres de pràctica avançada al nostre centre”. 

ü Maig: Jornada d’infermeria coincidint amb el Dia Internacional de la Infermera. Ponències 

sobre la prescripció d’infermeria, el pacient expert o les teràpies interactives, entre altres 
temes. 

ü Setembre: Taula Rodona: “Competència infermera: entre l’oferta i la demanda”. 
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Activitats complementàries: 

ü Col·locació a la façana principal de l’Hospital d’un vinil amb el logotip del Nursing Now i una 
fotografia grupal dels professionals d’infermeria. 

ü Campanya d’adhesió de forma individual i voluntària al programa. 

ü Publicació interna de les ponències, comunicacions i pòsters presentats en diferents actes 
científics.  

ü Disseny de noves consultes innovadores d’infermeria que millorin els processos assistencials, 

la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. 

 
Nursing Now és un programa a tres anys, que enguany coincideix amb l’Any Internacional de la 

Infermeria, proclamat per l’OMS per destacar la importantíssima aportació a la salut de les persones, 
que duen a terme diàriament infermeres i llevadores a través del seu treball en l'àmbit assistencial, de 

la investigació, l'educació per a la salut i la docència. 

  


