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Descripció del cas
La Joana és infermera des de fa deu anys a l’àrea quirúrgica, concretament, al
quiròfan de traumatologia de l'hospital.
Fa un mes que s’ha incorporat a l’equip una nova companya, la Roser.Totes
dues treballen colze a colze i tenen una bona relació personal, però de vegades
xoquen perquè la Roser té certes actituds envers la gestió dels residus sanitaris
amb les que la Joana no està d'acord. La Roser no fa una gestió dels residus
correcta, llença productes de rebuig on no toca de manera reiterada. A les
preguntes de la Joana, la Roser respon amb frases com "no t’amoïnis, tot
acaba cremat",´" no t'ho creguis, que ho separen", “el que contamina són els
cotxes".

Anàlisi de la situació
La Joana és plenament conscient de la responsabilitat que té com infermera i
sap que aquesta està recollida al codi deontològic.
Creu que les infermeres, en el desenvolupament de la pràctica professional en
tots els àmbits, tenen el compromís d’exercir la professió d’acord amb els
valors professionals i també els valors de la societat de la que formen part.
Aquests valors i aquestes conductes ètiques positives donen sentit a la
professió en relació a les persones ateses i la societat en el seu conjunt.
Sap que la societat es protegeix amb lleis i normatives respecte als residus que
produeix i les possibles conseqüències negatives que aquests poden
comportar-li. És per això que els productors i/o els generadors de residus,
concretament els sanitaris, adopten les mesures necessàries per assegurar
que la gestió es faci d'acord amb allò que s’estableix a les lleis vigents
(Normativa de la Generalitat de Catalunya sobre residus sanitaris, Decret
27/1999 del 9 de febrer de la gestió dels residus sanitaris (DOGC núm. 2828
de 16/02/1999); àmbit Nacional: Ley 10/1998, del 21 d´abril, de residus; àmbit
Europeu: Directiva Comunitària del Parlament Europeu i del Consell d’Europa
de data del 19.11.2008), entre d'altres. Si aquesta gestió es realitza de forma
inadequada, poden generar-se riscos per a la salut, per al medi ambient i, a
més, incrementar desproporcionadament les despeses econòmiques. El sentit
comú i la responsabilitat de totes les persones que intervenen en la gestió dels
residus sanitaris són imprescindibles tant per la protecció de la salut de les
persones ateses com per als col·lectius que hi estem exposats directament.
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Repte ètic de la Joana
La Joana es troba davant d’un problema ètic: no pot mirar cap a una altra
banda, ja que és conscient que si ho fa, estarà negant un problema en comptes
d'intentar buscar una solució, però tampoc pot minar la convivència quotidiana
amb discussions.
La Joana intentarà explicar de nou a la Roser la importància d’una correcta
gestió dels residus, ajudant-se de tota la documentació possible, perquè la
Roser prengui consciència de la importància i la responsabilitat que comporta
una correcta gestió dels residus sanitaris.
Si això no canvia l’actitud de la Roser, la Joana podria posar el tema en
coneixement de la persona responsable que correspongui i promourà que el
tema s’introdueixi a les sessions de formació que es facin en el seu centre
sobre aquest tema.
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Els valors relacionats amb aquest cas són els de responsabilitat i
compromís professional. Els articles del Codi que hi fan referència són:

Article 65
La infermera fa ús dels recursos i vies professionals per resoldre els
desacords entre professionals.
Article 66
La infermera, en situacions de conflicte dins l’equip de salut, promou el
diàleg respectuós i vetlla perquè les solucions que es prenguin respectin
totes les persones implicades.

Article 75
La infermera vetlla per un medi ambient sostenible, tant ecològicament
com econòmicament. El protegeix de la contaminació, la degradació,
l'empobriment i la destrucció , per tal que es promogui la salut i el benestar
de la població.
Article 76
La infermera, en el seu exercici professional, procura utilitzar tots el
recursos d'una manera eficient, aplica estratègies per fer-ne un ús
sostenible i contribueix a l'educació de les persones i les comunitats.

Descarrega’t el Codi d’Ètica de les Infermeres i Infermers de Catalunya
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