
En relació a la NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19 PER PART 
DEL PERSONAL TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (TCAI) emesa per la Direcció General 
de Professionals de la Salut del Departament de Salut i que considerava “necessari capacitar i 
habilitar als i les TCAI per a l’administració de de vacunes conra la COVID-19”, la Direcció General 
vol puntualitzar les següents qüestions: 

- En l’actual context d’excepcionalitat i per tal de  garantir l’assistència sanitària al 
conjunt de la població, el Departament de Salut té la responsabilitat de preveure 
escenaris futurs que poden requerir mesures excepcionals, en aquest cas relatives a les 
persones dedicades a la vacunació contra la COVID-19. 

- Tal i com esmenta l’esmentada nota informativa, si s’hagués d’activar l’eventual i 
extraordinari ús de les TCAI en la vacunació contra la COVID-19 seria “sempre sota la 
supervisió d’un professional infermer/a, els/les TCAI estan capacitats/des i 
habilitats/des per poder col·laborar” 

- Si s’hagués d’adoptar aquesta mesura, excepcional i transitòria en un context 
excepcional de pandèmia, es faria de forma acordada amb el col·lectiu d’infermeria amb 
qui el departament esta en contacte permanent per aquests i altres temes cabdals pel 
sistema sanitari. 

- En aquest sentit, durant la pandèmia s’han endegat multitud d’accions excepcionals 
(organitzatives, de gestió, competencials) que han posat de manifest l’extraordinària 
capacitat, flexibilitat i compromís de servei públic del conjunt del sistema sanitari i les 
seves professionals per adaptar-se i donar resposta als grans reptes de la pandèmia. 

- Pel que fa a aquestes mesures, en l’àmbit específic de la vacunació contra la COVID-19, 
objecte de la nota informativa, cal recordar que a tots els territoris de l’estat s’ha 
habilitat als estudiants de medicina i d’infermeria per tal que, precisament, administrin 
vacunes contra la COVID-19, fet que en circumstàncies habituals aquesta no s’hauria 
produït. 

- Finalment el Departament expressa la voluntat de no polemitzar sobre l’eventual 
activació d’una mesura, excepcional i transitòria, que s’ha d’entendre en el marc de les 
accions de previsió del Departament de Salut en un context excepcional de pandèmia i 
intensa tensió del conjunt del sistema sanitari i les seves professionals. 

 

 

 

Montserrat Gea Sánchez 

Directora General 

 


		2021-08-04T19:24:14+0200
	MONTSERRAT GEA SANCHEZ - DNI 43733844B (TCAT)




