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Professionalització,
innovació i

responsabilitat social
El nostre objectiu, cuidar de les 
nostres infermeres

TRIBUNA

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Tarragona (CODITA) té actualment més de 4.000 
infermeres i infermers col·legiats de Tarragona i 
Terres de l’Ebre. Com a institució sanitària hem 
viscut un dels moments més durs dels darrers 
anys amb la pandèmia per la covid19. Una crisi sa-
nitària sense precedents que ha suposat un sotrac 
per a la població, però també per als professionals 
de la salut que hem estat a primeria línia treba-
llant contra el coronavirus.

Sortim de la cinquena onada i encarem una tar-
dor que encara no sabem què ens portarà, amb la 
probable arribada també de la grip estacional. En 
tot cas, des de CODITA novament fem una crida a 
la societat per a mantenir la distància de segure-
tat, usar la mascareta en espais públics tancats i 
seguir amb la higiene de mans. I per descomptat, 
animem a la ciutadania que encara no ho ha fet, 
que es vacunin: perquè vacunar-nos no és no-
més un acte de protecció individual, sinó que és 
un acte solidari amb la família, amics, companys 
i amb la comunitat. Si ens vacunem reduïm la 
transmissibilitat en cas d’infectar-nos. 

Com a Col·legi treballem per a cuidar de les 
nostres professionals. Des de CODITA vigilem 
constantment que les nostres infermeres puguin 
desenvolupar la seva feina en bones condicions 
laborals i amb totes les mesures de seguretat. Però 
ens preocupem també per la seva qualitat de vida, 
per això, entre altres iniciatives, vam endegar una 
enquesta per analitzar el seu estat emocional des-

prés de les primeres onades de la pandèmia. 
I els hem volgut fer un especial reconeixement 

a la seva lluita contra la pandèmia amb l’edició 
d’un llibre que ha recollit el testimoni de 17 infer-
meres de Tarragona i Terres de l’Ebre sobre com 
van viure la primera onada de la covid19.  En el 
Dia Internacional de la Infermera, que celebrem 
el 12 de maig, vam regalar a cada una de les col-
legiades una litografia realitzada per l’artista 
ebrenc Ignasi Blanch.

També ens preocupa el reconeixement de la 
nostra professió, per això, fem crides a les autori-
tats sanitàries denunciant la situació d’infravalo-
ració. Sabem, per exemple, que només un 3% de 
les infermeres i infermers de Tarragona i Terres 
de l’Ebre ocupen llocs directius i de gestió. També 
hem explicat que a Catalunya falten unes 23.000 
infermeres. 

Una de les darreres accions de protecció de la 
professió ha estat l’adhesió a la campanya STOP 
Intrusisme que diferents col·legis professionals 
de la salut hem posat en marxa per aturar les ac-
tuacions fraudulentes en l’àmbit sanitari.
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Vuit col·legis promotors de la 
salut del Camp de Tarragona 
han posat en marxa la campa-
nya STOP intrusisme per a lluitar 
contra la realització d’actuacions 
professionals sense estar col-
legiats. La iniciativa neix des-
prés de detectar un increment 
important d’aquesta mena de 
pràctiques, cosa que preocupa 
als col·legis professionals de la 
salut per l’afectació que pot tenir 
sobre la salut de la ciutadania 
així com entre els professionals 
de la salut.

Per aquest motiu, s’ha prepa-
rat una píndola audiovisual per a 
denunciar aquestes pràctiques a 
la vegada que s’anima als profes-
sionals de la salut a col·legiar-se. 
La càpsula de vídeo s’està di-
fonent pels principals canals 
comunicatius dels vuit col·legis 
participants en la campanya així 
com per les xarxes socials amb 

l’objectiu de generar el major im-
pacte possible.

La pràctica de l’intrusisme 
laboral afecta de forma impor-
tant la salut de la ciutadania en 
general i perjudica seriosament 
la imatge i la feina dels professi-
onals de la salut.

El ciutadà, el gran afectat
Les persones que cometen in-
trusisme professional no poden 
acreditar coneixements aca-
dèmics regulats que habilitin 
les seves pràctiques o mètodes. 
Per tant, els clients i víctimes 
d’aquestes actuacions poden pa-
tir riscos físics i mentals, lesions 
o malalties derivades de males 
praxis que posin en risc la seva 
salut.

En cas d’accident o d’una mala 
actuació per part d’una perso-
na no titulada i no col·legiada, 
la víctima es pot trobar en una 
situació d’indefensió, donat que 

no tindrà cap cobertura ni asse-
gurança de responsabilitat pels 
riscos que se’n derivin de les 
actuacions de la persona que co-
met l’intrusisme.

En canvi si, malauradament, 
es produeix un accident o mala 
actuació per part d’un professio-
nal titulat, el ciutadà quedarà co-
bert per l’assegurança de riscos 
de responsabilitat civil, la qual és 
compulsatòria en la col·legiació.

La col·legiació és garantia
Les actuacions d’intrusisme i les 
seves conseqüències en la salut 
de les persones generen una per-
cepció negativa de la professió, 
repercutint en la imatge que la 
societat pot tenir d’un deter-
minat rol professional. A més, 
la divulgació de falses creences 
perjudica la salut de les persones 
i actua en detriment de la bona 
praxi professional.

Els col·legis professionals són 

òrgans reguladors per a l’exercici 
de les professions, garantint que 
es compleixin certes maneres de 
procedir i que es reuneixen els 
requisits essencials i bàsics per a 
poder exercir la professió.

Els vuit col·legis de la salut del 
Camp de Tarragona i de Terres de 
l’Ebre que formen part d’aquesta 
campanya són el Col·legi Oficial 
de Metges de Tarragona, el Col-
legi Oficial d’Infermeres i Infer-

mers de Tarragona, el Col·legi 
de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya, el Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Tarragona, el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya, l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Veterinaris de Tarragona, la 
Delegació Territorial de Tarrago-
na del Col·legi Oficial de Psicolo-
gia de Catalunya i el Col·legi de 
Professionals de l’Activitat Física 
i l’Esport de Catalunya.

CAMPANYA

‘STOP intrusisme’ el clam 
unànime dels professionals 
de la salut tarragonins
La iniciativa pretén conscienciar a la població del risc per a la salut el fet de 

tractar-se per professionals no col·legiats

Es fa una crida als 
professionals de la salut 
a col·legiar-se com 
mesura de garantia

En cas de mala praxi per 
part d’un no col·legiat, la 
víctima no té cobertura 
dels riscos derivats

L’intrusisme i les seves conseqüències generen una percepció negativa de les professions.


