POSICIONAMENT VERS AL NOU PROTOCOL A ON S’INSTA A L'AUTOREALITZACIÓ DE LES
PROVES PCR PER ESTUDIANTS DE BATXILLERAT SOTA LA SUPERVISIÓ DELS MESTRES.
Honorable consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. Sra. Alba Vergés:
Des de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), hem ofert en reiterades ocasions a la seva
Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació, la nostra col·laboració i ajuda per l’assessorament d’una
obertura segura de les escoles, així com el seguiment al llarg del curs escolar 2020-21 en tot allò que refereix
a tota la comunitat educativa (pares, docents i alumnes), a causa de les qüestions relacionades amb la
pandèmia de la Covid-19, com en altres assumptes de la salut dels nens i adolescents. La resposta sempre ha
sigut declinada i no atesa.
En referència al nou protocol de sanitat a on el professorat ha de ser supervisor de l’autoprova dels
adolescents plenament defensats fins a data d’ahir per la Sra. consellera Alba Vergés, i que avui a causa de la
pressió del professorat ha rectificat en les seves últimes declaracions, anomenant que la supervisió la portarà
a terme un sanitari (que no és ni metge ni infermera), i que continua defensant l’auto prova dels adolescents,
com a resposta a la descongestió de l’Atenció Primària. Manifestem la nostra disconformitat per aquest tipus
de mesura, que creiem que no són adients per les següents raons:
A títol informatiu:
- La prova PCR (i ara, actualment amb l’ús recent de la prova ràpida d’antígens), és una prova invasiva que
requereix una bona tècnica especifica per la recollida de la mostra; fins a dia d’avui es realitza i supervisa per
infermeres.
- Que per realitzar aquesta prova, s’han de prendre totes les mesures de seguretat per evitar el contagi, així
com la manipulació de les mostres i la gestió dels residus, com s’efectua des de l’inici de la pandèmia en els
centres d’AP i Hospitals.
- Que la realització de recollida d’aquesta mostra no es pot considerar un joc, que els adolescents puguin
aprendre per realitzar- la correctament bé. No assegura la seguretat pel que fa a l’extracció, manipulació i
gestió de la mostra. Afavorint falsos negatius, i trencant les cadenes de seguretat de contagi, alliberació de
possibles aerosols i risc de contagis.
- Que aquesta mesura no és excusa justificable basada en la descongestió de l’AP, pel seu col·lapse que ja era
previsible i denunciat des de fa temps pels seus professionals i que no s’ha gestionat adientment (pel que fa
a títol d’exemple: la utilització amb retard dels tests ràpids, els canvis continuats de protocols i la
burocratització dels processos, entre d’altres…).
- També cal remarcar que els alumnes dels Centres de Secundària, tenen edats compreses entre 12 a 16 anys.
No hem d’oblidar la qüestió del menor madur. A partir dels setze anys el menor té la majoria d’edat sanitària,
per tant se li reconeix el dret a decidir per si mateix si vol o no vol fer-se aquesta prova en aquestes
circumstàncies. I en referencia als alumnes entre 12 a 16 anys, el dret és per representació i autorització dels
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pares, encara que té el dret d’estar informat i podem recollir la seva opinió. Per tant vulnera la llei de
l’autonomia del pacient.
- En referència al professorat, des de un temps fins ara se'ls hi vol imposar que prenguin competències
sanitàries, que no els hi correspon amb la seva tasca educativa i sobrecarreguen les seves tasques com a
docents. Recordar que les infermeres (el professional més adient per realitzar totes aquelles intervencions en
salut a l’escola), han aconseguit les competències en matèria sanitària per la seva titulació en el Grau
d’Infermeria, i per la seva especialització o màster. Cosa que trobem no es pot suplir amb cursets a altres
professionals no sanitàris, i mostren una falta de respecte important no tan sols a les infermeres que
exerceixen el seu rol a les escoles, sinó a totes les infermeres.
La nostra proposta:
-Les infermeres del Programa Salut i Escola, que en aquests moments no realitzen tasques a les escoles, han
d’assumir en els centres educatius que coordinaven, la realització d’aquests “test ràpid”, així com la gestió de
tot el procés. I haurien de disposar d’una TCAI com a suport a la infermera.
- Incorporació de més infermeres amb el suport de TCAI per arribar a tots els centres educatius.
- En aquells centres privats d’educació que disposen infermeres escolar, aquesta feina ha de recaure sobre les
infermeres que disposen els centres educatius, treballant i informant de forma cooperativa amb els centres
AP.
Des de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar(ACISE) ens tornem a oferir al Departament d’Educació
i al Departament de Sanitat, per tal d’assessorar i ajudar en tot allò que refereix a la Salut Escolar i posa a
disposició les infermeres de l’associació per fer aquesta tasca d’extracció de mostres i així ajudar a
descongestionar la primaria.
Esperem una rectificació i una redirecció de les decisions presses en matèria de salut escolar, donant una
resposta adient, que permeti una millora i un bon control de la pandèmia a les escoles.
Data: 6/11/2020
Signa:

Dra. Engràcia Soler Pardo
Presidenta de ACISE y ACEESE
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