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El Col·legi d’Infermeres de Tarragona entén les dificultats dels gestors 
sanitaris a l’hora d’organitzar una campanya de vacunació de la magnitud de 
la COVID-19, i per aquest motiu CODITA s’ha posat a disposició del 
Departament de Salut com a institució representant de la infermeria 
tarragonina, des del minut zero, col·laborant colze a colze amb el 
Departament amb les crides al voluntariat i amb totes aquelles iniciatives que 
han pogut ajudar a l’òptima gestió de la crisi sanitària derivada de la 
pandèmia. 
 
Però des de CODITA no compartim la reacció i declaracions del Dr. 
Argimon, que entenem com un atac directe i sense contemplacions a la 
professió infermera. 
 
Des del Col·legi d’Infermeres de Tarragona entenem que és el Departament 
de Salut qui ha de protocol·litzar unes directrius clares d’actuació destinades 
a guiar el correcte desenvolupament d’una praxi infermera adequada, ja que 
són les infermeres, les que estan a primera línia diàriament  i són les que es 
troben, les diferents casuístiques concretes. Deixar a la lliure interpretació i 
autonomia dels diferents equips de vacunació, la manera de procedir, sense 
establir criteris clars i definits, ens sembla una actuació del tot desafortunada 
i no exempta de riscos, que pot derivar en situacions difícils de resoldre. Els 
primers dies les dosis que sobraven dels vials es llençaven. Últimament, 
sembla que l’única consigna clara arran de la polèmica generada és que no 
es pot malbaratar un bé escàs, com ho és una dosi d’una vacuna, seguint 
sense establir clarament, com procedir amb els excedents sobrants, donada 
la curta durabilitat del producte i la impossibilitat de traslladar les dosis. 
Continuem reclamant una regulació més detallada del procediment a seguir 
per les nostres infermeres, quan es trobin les dosis sobrants, si escau, sense 
haver-les d’abocar a prendre una decisió totalment improvisada. 
 
Volem insistir en el fet que el col·lectiu infermer ha estat a l’altura de les 
circumstàncies en temps de pandèmia com mai, donant més del 100% al 
servei de la professió i del sistema de salut, desenvolupant la seva tasca 
assistencial en els diferents àmbits, i al servei dels diferents proveïdors en 
benefici dels usuaris de la sanitat en particular i dels ciutadans en general.  
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Les infermeres han estat   presents tant a les UCIS dels hospitals com a les 
plantes; i en l’àmbit de la primària, en els diferents cribratges massius, en la 
pràctica de les proves diagnòstiques, entre d’altres; i en última instància han 
donat una resposta aclaparadora amb el voluntariat per a la vacunació, 
treballant al marge de la seva jornada ordinària . Entenem que aquesta és la 
tasca a la qual se li hauria de donar visibilitat per part del Departament de 
Salut, en agraïment al gran servei i dedicació del sector infermer. 
 
Les infermeres tenen i desenvolupen un paper clau, imprescindible i 
determinant, en l’actual situació de crisi sanitària, i en el futur escenari de la 
sanitat, arreu del territori. 
 
 

 


