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Sr. Alex Quílez
Direcció de Recursos Humans
Sistema d'Emergències Mèdiques
Direcció Àmbit Emergències
Direcció Centrals de Coordinació
Benvolguts,
Davant l'actual situació d'emergència sanitària que està vivint el nostre país i concretament en el que
respecta al Sistema d'Emergències Mèdiques i als seus professionals, hem cregut imprescindible
col·laborar amb la Direcció d'aquesta empresa en tot el que sigui necessari per assegurar la seguretat
els professionals i dels pacients que atenem.
Per aquest motiu, els fem arribar una sèrie de propostes de canvi/millora que creiem serien beneficiosos
per millorar en els processos assistencials que actualment estem duent a terme amb pacients amb
sospita d'infecció per SARS-Cov-2.
En relació als professionals de les unitats assistencials:
Seguretat a les ambulàncies
Col·locació de cortines de plàstic (cortines de bany) a l'interior de les unitats, penjant de les barres
superiors, de forma que a l'atendre un pacient infectat, poder aïllar-lo a la llitera i protegir la contaminació
de les parets laterals de l’interior de la unitat.

Seguretat durant l'assistència
1. Dotar les unitats SVAI d'un segon tècnic en emergències sanitàries de forma que la dotació consti
d'un infermer/a i dos tècnics. D'aquesta forma, l'assistència sempre la realitzaria un equip Infermer/aTES i el segon TES conductor estaria net i no es contaminaria. Així ens evitem haver de mobilitzar una
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segona unitat per tal de donar suport a la unitat USVAI per mobilitzar o assistir al pacient, quedant més
unitats operatives.
2. Durant l'assistència a un pacient, valorar afegir la mascareta quirúrgica per sobre de la mascareta
FFP2 o FFP3 per mantenir-la neta i protegida i allargar la seva vida útil. En casos en que hi hagi
producció d'aerosols o maneig invasiu de la via aèria, rebutjar les dues mascaretes.
Seguretat a les bases

3. Dotar les basses assistencials de material descontaminant per tal de que aquest s'utilitzi a l'entrar
de la base i assegurar-se que sempre en disposen.
Per a les mans: solució amb lleixiu (en un bidó d'aigua, per exemple) i sabó de mans amb paper
assecaments.
Per als peus: palangana amb solució de lleixiu on fer immersió de les botes a l'entrada de la base i
empapadors a continuació per assecar les botes.
Optimització dels recursos amb la creació d'un VIR Infermeria

4. Creació d'una unitat VIR amb Infermer/a i TES per fer valoracions de possibles cassos de pacients
COVID19 i alliberar així les unitats USVAI/USVAM per a l'assistència a pacients greus confirmats.
Donar suport a les unitats de SVB en l'assistència de pacients COVID19, per tal de supervisar el
seguiment del protocol d'utilització (col·locació i retirada) dels EPI.

En relació als professionals de l'assistència no presencial:
5. Habilitar el teletreball en tots aquells llocs de la sala de coordinació que la tecnologia de que disposa
el SEM ho permeti.

Quedem a la seva disposició per parlar sobre les propostes i treballar-les conjuntament. Tan sols
treballant plegats podrem sortir d'aquesta greu crisi que posa en risc, no tan sols a la població, sinó a
tots els professionals que han de vetllar per la salut de la ciutadania.
L'Hospitalet de Llobregat, 20 de març de 2020

Maria Esther Rodríguez Romero
Secretària Secció Sindical
Infermeres de Catalunya
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