Comunicat dels Consells Generals de Dentistes, Infermers,
Farmacèutics, Metges i Veterinaris, davant la pandèmia del
COVID-19
Davant el nou protocol d’actuació enfront del coronavirus aprovat el 31 de març
pel Ministeri de Sanitat, els Consells Generals de Dentistes, Infermers,
Farmacèutics, Metges i Veterinaris, davant la pandèmia del COVID- 19, institucions
que engloben més de 700.000 professionals sanitaris a Espanya, volen expressar el
seu absolut rebuig respecte a les mesures i recomanacions contingudes en aquest
document.
Algunes d’aquestes noves pautes presentades ahir 3 d’abril pel Ministeri de Sanitat
suposen un elevat risc contra la seguretat dels professionals i dels seus pacients.
Algunes d’aquestes mesures i recomanacions, lluny de contenir l’epidèmia i
preservar la salut pú blica, representen un risc evident per als sanitaris y pacients.
Considerem especialment alarmant el punt B. 2, que fa referència a la incorporació
al lloc de treball dels professionals sanitaris transcorreguts 7 dies des de l’inici dels
los sı́mptomes i en absència de febre, quan no es realitza proba diagnòstica.
Tampoc inclou la Guia la situació de molts professionals assistencials que no estan
a l’àmbit hospitalari i que es troben en diferents centres i establiments sanitaris
d’adscripció pú blica i privada.
El text diu literalment:
“En cas que no es realitzi la prova de diagnòstica microbiològica, el treballador
s’incorporarà al seu lloc de treball transcorreguts 7 dies des de l’inici de símptomes
en absència de febre sense necessitat de prendre antitèrmics en els darrers 3 dies i
sempre que s’hagi resolt la clínica respiratòria. S’incorporarà a la seva activitat amb
màscara quirúrgica fins a completar 14 dies des de l’inici de símptomes, tot evitant
durant aquest temps el contacte amb pacients inmunodeprimits”.
No podem acceptar, de cap de les maneres, que cap professional sanitari sense ferse el test i amb proves confirmades de negativitat s’incorpori al seu lloc de treball,
ja que suposa un elevat risc per a la població , pacients atessos, companys de treball
i fins i tot la seva pròpia salut.
L’esmentada pauta d’actuació introduïda pel Ministeri de Sanitat evidencia dues
realitats:

1. La absència de test suficients per poder afrontar amb garanties la pandèmia
de coronavirus i la seva expansió .
2. La falta de planificació necessària en recursos humans per poder cubrir les
contingèncias que genera l’alta infecció en personal sanitari sense polı́tiques de
reingrés després del període de curació clı́nica de garanties
Som el paı́s amb major nombre de professionals contagiats del món. La solució de
reincorporar de presa i corrent els professionals sanitaris infectats o amb sospites
d’estar-ho, suposa una temeritat inacceptable que pot provocar un encara major
augment de l’expansió del virus entre els professionals sanitaris, pacients i
ciutadans. Les experiències en països que han aconseguit un major control de
contagis demostren que és fonamental fer el test als professionals sanitaris de
manera massiva amb intenció de conèixer, amb total certesa i evidència cientı́fica
qui s’ha d’incorporar amb garanties al lloc de treball després d’haver patit la
infecció .
Hem denunciat, de forma reiterada, no només la falta de test de diagnòstic, sinó
també dels equips de protecció necessaris, així com els riscos als que s’estava
sotmenten als professionals sanitaris a l’haver d’afrontar la atenció de primera
lı́nia sense els equips de protecció adequats.
Aquesta mesura, que avui denunciem, no només traspassa els límits cientı́fics, sinó
els deontològics de les nostres organitzacions i sens dubte els jurı́dics al posar en
risc no només al professional sinó als ciutadans que atén.
Necessitem mesures eficaces, efectives i eficients per poder vèncer la pandèmia del
COVID-19, necessitem una direcció ferma i confiable. Per això, hem demandat amb
insistència que les autoritats sanitàries comptin amb el compromís i la
col·laboració de les professions que representem. Junts aconseguirem els objetius.
Ni un dia més amb un professional sanitari infectat o en risc de contagi per no tenir
medis de protecció .
Madrid, a 4 d’abril de 2020

