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Les Societats Científiques i el Grup 40 +, signants de el present posicionament, 

exposem que: 

 

En relació amb la "nota informativa en relació a la vacunació contra la covid19 

per part de personal tècnic en cures auxiliars d'infermeria (TCAI)", signada per vostè, 

des de l'Associació d'Infermeria Comunitària (AEC), volem traslladar-li, en primer lloc 

, la nostra sorpresa no exempta de tristesa pel fet que una infermera com vostè hagi 

signat, i per tant assumit, el contingut de l'esmentada nota que, sens dubte, atempta 

contra les competències infermeres que tan bé coneix. D'altra banda, no menys 

important, el nostre absolut rebuig a la mesura pel que ja s'ha argumentat, però, a 

més per extralimitar en les seves funcions a l'atorgar unes competències que, per 

llei, com ja ha estat ratificat en repetides ocasions en sentències judicials, no els 

corresponen a les TCAI que tenen altres funcions molt dignes i necessàries de 

desenvolupar, a més de situar el procés de vacunació que planifiquen les infermeres 

en totes les seves fases, exclusivament en la tècnica d'administrar la vacuna. No 

obstant això, en el seu escrit no fa referència a qui assumirà la responsabilitat d'una 

possible iatrogènia, que tenint en compte que no es tracta d'una competència pròpia 

sinó delegada i supervisada, com vostè mateix indica, li correspondria assumir a les 

infermeres. 

La seva argumentació, al·ludint a la situació de pandèmia i la necessitat 

d'aconseguir la immunitat comunitària, no tan sols no se sosté, sinó que a més 

utilitza el mateix com a element justificatiu fonamentat en l'alarma i afavorint un 

enfrontament entre col·lectius, totalment innecessari i més encara en aquests 

moments. 

Basant-se el mateix fil argumental hauria de seguir traient notes informatives 

en què traslladés competències d'unes disciplines a altres per intentar pal·liar la 

manca d'atenció evident, molt més clara que l'al·ludida per vostè, per tal de pal·liar 

els efectes que en idèntica situació a la que utilitza com a base de la seva decisió, 



 

 

s'estan produint. Per què unes si i altres no? El necessari treball transdisciplinar, no 

suposa, en cap cas, l'assumpció de competències legalment regulades per a les 

diferents disciplines en els equips de treball. 

Amb independència de la dificultat en la presa de decisions en situacions com 

les actuals, la mateixa no pot ni ha de ser utilitzada de forma irregular i a l'marge de 

les normes legals que estableixen la regulació de les competències professionals. 

Per tot l'exposat sol·licitem: 

 

La immediata retirada de l'esmentada nota i els efectes que de la mateixa 

emanen, reservant prendre les mesures que considerem necessàries per defensar 

els interessos de les infermeres. 

 

 

Atentament 

 

 

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)  

Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) 

Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) 

Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), 

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). 

Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria 
(FAECAP) 

Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) 

Grupo 40+ Iniciativa Enfermera (Gr 40+) 

Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG) 

Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE) 

 

http://enfermeriacomunitaria.org/web/index.php/menu-principal-item-asociacion/comunicados/2392-dia-mundial-de-la-atencion-primaria-de-salud-2020-comunicado-aec-semfyc-faecap
https://www.enfermeriadelainfancia.com/
https://www.aeesme.org/
https://enfermeriadeltrabajo.com/
https://www.ande.org/
https://www.faecap.com/
https://www.federacion-matronas.org/
https://www.grupo40enfermeras.es/
https://seegg.es/
https://uesce.com/

