
  
 
 
  
Consideracions del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
en relació la Resolució de l’Institut Català de la Salut per la que s’autoritza a 
les persones titulars de les Gerències Territorials, de les direccions d’atenció 
primària i de la direcció del centre Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
l’adopció de determinades mesures que en matèria de recursos humans i 
mitjans per a la gestió estableix l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març. 

 

1. L'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, adopta mesures en matèria de recursos 
humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, estableix una sèrie de mesures especials en matèria de recursos humans i mitjans 
per a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional, en 
desenvolupament i aplicació del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 

2. Els quatre col·legis d’infermeres i infermers catalans que composen el Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, conscients de la gravetat de la 
situació sanitària que viu en nostre país, s’han avançat i s’han bolcat des del minut 0 
mostrant un suport total i absolut a les indicacions del Departament de Salut, 
indicacions que seguirà mantenint fins que aquesta crisi pugui ser superada. 

3. En resposta adreçada al Director General de Professionals de la Salut el passat 20 de 
març on sol·licitava formalment la col·laboració dels col·legis professionals per 
concentrar i maximitzar tant com puguem la nostra força professional així com 
transmetent la crida de la Consellera de Salut a les infermeres i infermers jubilats en 
els últims dos anys que puguin estar en disposició de reincorporar-se al servei actiu, 
d’acord les quatre presidentes dels col·legis d’infermeres i infermers catalans varem 
reiterar tota la nostra disposició de seguir contribuint a la millor gestió d’aquesta 
gravíssima situació tot i fent-li arribar un seguit de consideracions. 

• Entenem que la sol·licitud feta per la Consellera de Salut a les infermeres i 
infermers jubilats del sistema públic -com la d’estudiants de 4t curs- és una 
mesura extrema sempre posterior a la dotació del 100% de la jornada a les 
plantilles que encara ens consta romanen amb contractes parcials.  

• Cal tenir en compte que les infermeres i els infermers jubilats són una població 
de molt risc, no tant sols per qüestions d’edat si no per les males condicions de 
salut, tant físiques com psicològiques amb que, de manera general, aquests/es 



  
 
 
  

professionals arriben a la jubilació conseqüència de les males condicions de 
treball acumulades durant la seva vida professional i que tantes vegades hem 
denunciat.  

• Seria bo que fos a través de cada col·legi professional que caldria canalitzar les 
propostes, incloent les condicions, d’aquelles infermeres i infermers que, de 
manera voluntària puguin estar en disposició de reincorporar-se al servei actiu 
reincorporació que, com bé diu la carta que adreçada pel Director General de 
Professionals de la Salut, ha de tenir en compte la situació epidemiològica i les 
realitats personals i que s’ha de fer de manera ajustada a la situació de salut de 
les persones voluntàries i amb encàrrecs perfectament ajustats al seu bagatge 
professional i al seu moment vital.  

• Tot i que ens consten els esforços que es realitzen des del departament de Salut, 
ens preocupa igualment la sobrecàrrega del sistema -encara més-, incorporant 
persones inexpertes en serveis de risc, entenent per serveis de risc aquells en 
que no es té una experiència prèvia o en que existeix un risc de contagi elevat. 
Com ens preocupa enormement que s’asseguri la disponibilitat d'Equips de 
Protecció Individual per ser les infermeres/rs de primera línia les que més risc 
corren de contagi.  

4. Analitzada la resolució de l’Institut Català de la Salut objecte d’aquestes 
consideracions, afegir que: 

• Tot i que la resolució així ho especifica, és necessari insistir en que la incorporació 
d’estudiants de 4t curs d’Infermeria comporta sempre un suport sota supervisió 
d'una infermera/r i que el contracte que, en el seu cas, se subscrigui, haurà 
d'indicar que es desenvolupa en aplicació del que preveu el Real Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per fer front a la 
crisi sanitària del COVID-19. 

La contractació d’estudiants de 4t curs i, en conseqüència la seva activitat de 
suport a les infermeres i infermers titulats en el context d’aquesta crisi sanitària, 
s’ha de circumscriure a la que correspon a un personal encara no titulat en 
Infermeria com tampoc en tant que Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria amb 
funcions d’infermera/r. Les infermeres/rs titulats, per requeriment ètic, vetllen 
pel control professional infermer sobre els processos de presa de decisions de la 
prestació i sobre la gestió de les cures i el seu context organitzatiu. 



  
 
 
  

• Es recomana que les infermeres/rs residents (IIR) en formació especialista actuïn 
com a recurs en aquells dispositius relacionats amb la seva especialitat per a 
atendre a tots aquells ciutadans i ciutadanes que, tot i no veure’s afectats pel 
COVID-19, precisen de respostes a la seva situació de salut. 

• Recordar que, com succeeix en totes les professions de la salut, per a la tasca 
assistencial en les unitats de cures intensives i unitats de semicrítics es 
requereixen uns coneixements i unes habilitats pel maneig de teràpies complexes 
com la ventilació mecànica invasiva que no tenen totes les infermeres. És cada 
infermera i infermer qui garanteix la pròpia competència per dur a terme 
correctament la seva activitat, evitant posar en perill la seguretat de la persona 
atesa i la pròpia. 

5. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya fa una crida a aquelles 
infermeres i infermers que en aquest moment no desenvolupen la seva pràctica a 
l’atenció directe, que si consideren que poden fer-ho, es dirigeixin als respectius 
col·legis professionals per posar-se a disposició.  

6. Restem a disposició del Departament de Salut i del Govern de la Generalitat per fer 
tot allò que estigui en les nostres mans en la lluita contra la COVID-19 i en l’erradicació 
de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 que la produeix i demanem a tota la 
ciutadania que respectiu escrupolosament les indicacions.  

 

Barcelona, 23 de març de 2020 

 


