
                

NOTA DE PRENSA 

O Ministro de Sanidade ha de rectificar: as técnicas de diagnóstico están a facelas, e deben seguir
realizándoas os profesionais formados, capacitados e habilitados para iso, os Técnicos Superiores

Sanitarios. 

A Coruña, 23 de maio de 2020 

O Colexio Profesional  de Técnicos Superiores da Comunidade Valenciana (COPTESSCV) e a Asociación de Técnicos
Superiores Sanitarios de Galicia ( Atessga) mostramos o noso rexeitamento e solicitamos a rectificación do Ministro
de Sanidade polas desafortunadas declaracións efectuadas en rolda de prensa do día 22-5-2020 , como contestación a
unha  pregunta  de  Redacción  Médica  que  expuxo  se  as  Enfermeiras  podían  facer  PCR –  Reacción  en  Cadea  da
Polimerasa e test rápidos de anticorpos de SARS CoV-2, afirmando que “ás Enfermeiras correspóndelles a realización
de  probas  diagnósticas tales  como estas”,  xerando  unha  gran  distorsión da  realidade  a  nivel  de  opinión  pública
ademais dun gran malestar en todo o colectivo profesional de Técnicos Superiores Sanitarios. 

A realización das  PCR e dos test rápidos de anticorpos son función dos Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico e
Biomédico, mesmo no caso de analizadores ou probas “ point of care”. É así tanto por normativa sanitaria e laboral,
como por imperativo legal, e porque así o deciden tamén os Tribunais, ( p.ex., e por citar algunha: Sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana, de 31-10-2017), que no seu punto quinto indica “o artigo 2 do Decreto
108/2000,  do  18  de  xullo,  define  como  Laboratorio  Clínico:  “Todos  aqueles  centros,  servizos,  instalacións  ou
establecementos  sanitarios  que  realicen  determinacións  químicas,  bioquímicas,  hematolóxicas,    inmunológicas  ;  
microbiológicas  ,   parasicológicas   ou outras aplicadas a   especímenes   de orixe humana, destinadas tanto á promoción da  
saúde como ao diagnóstico, evolución e tratamento das enfermidades”, e como Determinacións Clínicas: “O conxunto
de procesos analíticos aplicados a    especímenes   de orixe humana,  que comprenden as determinacións descritas no  
apartado anterior.”. “  O procedemento técnico de diagnostico que se realiza , non se trata dunha función asistencial  
sobre o paciente, senón dun acto de carácter técnico, a análise das devanditas mostras que é un procedemento que
deben realizar os técnicos de laboratorio cos medios técnicos postos á súa disposición”. 

As súas declaracións conlevan descoñecemento e fomentan Intrusismo Profesional sen necesidade, cando os roles de
cada Profesional Sanitario están máis que definidos e, a pesar diso séguense producindo situacións que temos que
estar  a  levar  continuamente  #ante  a  Xustiza.  As  súas  declaracións  neste  sentido poden  provocar  un repunte  da
situación e instámoslle a que na comunicación aos Servizos de Saúde das CC. AA. incida neste aspecto. 

Que o colectivo de Enfermería está a ter un labor destacado e un comportamento exemplar fronte á expansión deste
Virus,  non pode  desmerecer o do resto de colectivos sanitarios, como o dos Técnicos Superiores Sanitarios, que
sendo estratéxicos para o diagnóstico, control e tratamento do COVID-19, non teñen ningún respaldo público das
Autoridades e soamente foron nomeados nun par de ocasións desde o Ministerio de Sanidade.

Dedicar a profesionais de coidados a tarefas que son competencia e para as que están capacitados e habilitados os
Técnicos Superiores é inconcibible en calquera outro país nunha situación que necesita da máxima optimización e
profesionalización dos recursos humanos dispoñibles. 

Así mesmo cremos necesario lembrar que aínda que as Comunidades Autónomas poidan decidir en canto a estratexias
a realizar para a súa posta en práctica, pero é o Ministerio de Sanidade o que ten as competencias exclusivas en canto
ás funcións para exercer por cada Profesión Sanitaria, e non as Comunidades Autónomas. 

Estas organizacións esixen rectificación e respecto cara aos Técnicos Superiores Sanitarios, que, en todo momento
estiveron en primeira liña de acción (  PCR, test de anticorpos, radiografías de tórax,  TAC, etc), fronte ao Virus  SARS
CoV-2 e estano sempre para calquera actuación en beneficio da saúde da cidadanía. 

Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana.- C/ Periodista Rodolfo Salazar, nº 20, Entresuelo, oficina 2. Alicante
Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia – C/General Gutiérrez Mellado, n.º 12, 2º Puerta 2A, 36001 Pontevedra


