Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona

Benvolguda Consellera,
En nom de les prop de 45.000 infermeres que formem part del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, us traslladem el malestar del nostre col·lectiu
per la manca del material de seguretat necessari per protegir-nos del contagi de la
Covid-19. A hores d’ara, la situació és insostenible per als professionals que treballem
a l’atenció primària, als hospitals, als centres sociosanitaris, a les residències
geriàtriques i, arreu on som presents tenint cura de les persones.
A causa d’aquesta falta de mesures de protecció, el nombre de professionals sanitaris
infectats pel SARS-CoV-2 al nostre país és un dels més elevats del món. La
desconfiança, la tensió i la por amb què cada dia anem a treballar ens estan
desgastant enormement i tindrà repercussions molt negatives en el futur, que se
sumaran al descontentament que ja arrosseguem des de fa anys, tant les infermeres
com altres col·lectius sanitaris.
Som conscients que les circumstàncies actuals, sorgides arran de l’entrada en vigor
del Reial Decret 463/2020, dificulten que des del Departament que encapçaleu es
pugui liderar la compra i la distribució de material sanitari als centres de la manera que
tots voldríem. Tot i així, en nom del col·lectiu que representem, us demanem que feu
tot el possible per fer que tinguem accés als recursos adients per protegir-nos del
contagi, que també és la manera de protegir la població.
Des del COIB i la Fundació Infermeria i Societat, volem donar resposta a aquest
objectiu i hem activat tots els mitjans per tal de disposar de recursos i canalitzar
donacions d’equips de protecció individual per posar-ho, de manera immediata, a
disposició dels professionals.
En qualsevol cas, us exigim la necessitat de buscar solucions a aquesta qüestió alhora
que disposar d’informació fidedigna i diària, però poder traslladar i donar resposta a les
demandes.
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Ja és massa tard per evitar l’impacte que ha tingut la manca d’equips de protecció
adients en la salut i en la vida de molts professionals sanitaris i molts ciutadans, però
encara estem a temps de poder salvar moltes vides i evitar que moltes persones
emmalalteixin.
Des de la Junta de Govern del COIB, on la majoria dels seus membres des dels seus
llocs de treball viuen en primera persona aquesta situació i malestar dels companys,
restem a l’espera de les vostres notícies per tal de poder iniciar un procés de treball
conjunt que garanteixi una resposta efectiva a les necessitats del nostre col·lectiu.
Ben atentament,

Paola Galbany Estragués
Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
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