COMUNICAT DE LES DEGANES I DEGANS DE LES FACULTATS DE MEDICINA I CIENCIES DE LA SALUT DE
CATALUNYA EN RELACIO A LA SITUACIO EPIDEMICA PER COVID-19 I LES PRACTIQUES CLINIQUES DE
L’ALUMNAT DELS DIFERENTS GRAUS
Termes de reférencia :
Aquest comunicat es refereix exclusivament a les activitats docents en les que l’alumnat entra en contacte amb
pacients i professionals en qualsevol centre sanitari en el que es du a terme docència universitària.
Les decisions adoptades ho seran sempre d’acord amb les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i
universitàries.
Les pràctiques clíniques suposen una part essencial de l’aprenentatge de les diferents professions sanitàries. Sempre
es realitzen sota la supervisió i control dels professionals que participen en la docència, que vetllen per tal que els
alumnes segueixin les mateixes mesures de protecció estàndard que el personal sanitari. En aquest aprenentatge
s’inclou també els dels valors, les actituds, la responsabilitat professional individual i col·lectiva i la comprensió dels
riscos que la feina de tots els professionals sanitaris comporta, així com les mesures per reduir-los o evitar-los.
Una crisi sanitària suposa sempre un risc i una oportunitat. Els alumnes d’avui son els professionals que hauran de
vetllar per la nostre salut en properes crisis i epidèmies. En anteriors crisis sanitàries, la seva ajuda voluntària i
altruista ha demostrat la seva professionalitat i voluntat de servei.
Situació actual:
L’epidèmia de COVID-19 pot evolucionar de forma incerta en el temps, intensitat i durada. El nombre de casos a
Catalunya, a dia d’avui, es baix. Els malalts ingressats estan en àrees concretes dels hospitals o en aïllament en el seus
domicilis.
Les Direccions dels centres sanitaris (hospitals i CAPs, bàsicament) universitaris o adscrits son autònomes i competents
per adoptar una o altre decisió, d’acord amb la seva situació particular temporal, que pot venir condicionada per
aspectes diferents com la càrrega de treball del personal sanitari, la disponibilitat del material de protecció individual
necessari per dur a terme determinades activitats i altres aspectes organitzatius interns.
Recomanacions:
1.- L’estratègia basada en l’anàlisi del risc individual en cada centre o en àrees concretes del centre és la més pràctica
per garantir un millor balanç i proporcionalitat en les decisions adoptades.
2.- Es recomana que cada centre sanitari universitari o adscrit, en comunicació i d’acord amb la degana o degà
corresponent, dugui a terme aquesta avaluació i en conseqüència s’adopti sempre una decisió conjunta, que haurà de
ser revisada periòdica i freqüentment, donat que la situació epidemiològica és variable.
3.- En el moment actual, es recomanable suspendre les pràctiques clíniques en aquells centres o àrees concretes dels
centres on hi ha un volum alt de pacients ingressats amb COVID-19 (exemple: serveis de Malaties Infeccioses,
Pneumologia, Urgències, altres) i també en aquells centres en els que, per qualsevol de les raons organitzatives
internes esmentades abans, es consideri que aquesta decisió es la que permet garantir el millor funcionament del
centre en aquestes circumstàncies temporals i extraordinàries.
4.- Els responsables de la gestió acadèmia, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de
totes les Facultats, en col·laboració amb els serveis de Prevenció de Riscos de totes les Universitats, treballarem
conjuntament amb l’alumnat per tal d’implementar alternatives a les pràctiques que s’hagin de suspendre i garantir al
màxim possible que es mantingui la normalitat acadèmica en aquestes circumstàncies.
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