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La vivència d’una pandèmia produïda per una nova malaltia amb moltes persones 

afectades ha generat un gran volum d’activitat assistencial que ha dificultat la serenor i 

la calma necessàries per a poder fer valoracions ètiques de moltes de les iniciatives que 

s’han anat prenent i es prenen per part dels governs i altres institucions per intentar 

reduir-ne l’extensió i les seves conseqüències. I, en ser una malaltia que és força 

contagiosa i, en alguns casos té conseqüències gravíssimes, ha afegit la por i la incertesa 

com a condicionants a l’hora de prendre decisions. 

Aquestes dificultats haurien d’haver fet que la prudència, la transparència i la fugida de 

solucions màgiques fossin sempre presents en tots els àmbits. Per contra, hem vist massa 

sovint afirmacions rotundes, poc contrastades, poca transparència en les dades, 

decisions precipitades que han incrementat la desorientació de moltes persones, 

empitjorada pels mitjans de comunicació que han publicat, sovint sense cap rigor, dades 

no verificades, estudis pendents de revisió, cosa que han fet encara més difícil destriar el 

blat de la palla. 

Aquest petit document pretén aportar elements de reflexió ètica sobre molts dels 

interrogants o de les mesures vigents o que es proposen. No trobareu respostes rotundes 

en la majoria de casos, només intentar eixamplar la mirada per veure quins elements cal 

incloure per valorar èticament les decisions. 

 

1. Mesures aplicades i/o proposades a grups poblacionals com a propostes per a 

reduir els contagis. 

 

• Passaport/certificat COVID 

S’està plantejant la generalització del passaport COVID (haver passat la COVID i/o estar 

vacunat) per accedir a múltiples activitats. En fer-ho sembla que es vulgui donar la 

impressió que tenir el passaport és una garantia absoluta de no contagi i al mateix temps 

es veu com una forma de “convèncer” a les persones no vacunades de fer-ho. 

Martín Zurro i Segura han fet públics els seus dubtes sobre la seva utilitat per diverses 

raons, una de les quals és que les vacunes actuals no garanteixen una protecció absoluta 

per al contagi i tampoc eviten que les persones vacunades  puguin transmetre el virus. 

Altres professionals també han fet públiques les seves reserves enfront d’aquesta 

mesura. 

Sobre aquest tema ja vam pronunciar-nos a l’inici de la pandèmia (maig 2020) a les 

propostes que es feien. Evidentment, des de llavors sabem moltes més coses, han 

aparegut les vacunes però els riscos de la vulneració de valors fonamentals de les 

persones segueixen essent alts. Si existís un contrapès científic que garantís una 
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seguretat  de no ser possible transmissor de contagi, un cop vacunada una persona, 

podria entendre’s la proposta, malgrat els dubtes ètics. Potser cal insistir més en les 

mesures que han ajudat a reduir els contagis, tot i no ser una garantia absoluta ja que la 

implantació de tests ràpids com a cribratge tot i ser més raonable és molt difícil  fer-ho 

a  la pràctica perquè la logística per aplicar-los és massa complexa.  

No cobertura de tractaments als no vacunats 

Aquesta idea, que de moment i sortosament només ha estat proposada per poques 

persones i grups, pretén excloure del tractament a aquelles persones que no s’hagin 

vacunat. Aquesta proposta no és nova i ha sorgit periòdicament relacionada amb altres 

conductes individuals (gent que fuma, per exemple). 

Darrere la idea hi pot haver diverses raons (estalvi de recursos, coacció als no 

vacunats...) però no cal entrar a revisar-les perquè la implantació de qualsevol mesura 

que exclogui de la cobertura sanitària una persona per la seva forma de viure seria una 

decisió molt greu que atempta contra la llibertat de les persones i obria una via que 

hauria de comportar decidir quines persones són “dignes” de ser cobertes pel sistema 

sanitari (per posar alguns exemples: fumar també exclouria?, quina alimentació seria 

l’adequada i quina penalitzaria? quines pràctiques sexuals exclourien? quines pràctiques 

esportives es considerarien que exclouen?...). La llista seria interminable i és evident que 

comportaria una vigilància permanent lluny dels drets humans fonamentals i allunyat de 

tota ètica. 

 

2. Mesures aplicades i/o proposades a nivell individual 

Parlem de vacunes i tractaments per a la COVID.  Creiem que cal unes reflexions generals 

que serveixen per a les vacunes i per als tractaments i unes específiques per a les 

vacunes amb algun comentari sobre algunes propostes concretes en el camp de les 

vacunacions. 

Cal recordar i tenir en compte que estem davant una malaltia nova i que qualsevol tipus 

d’actuació es mou inicialment en la incertesa, fins i tot en el cas de les vacunes encara 

que han tingut una fase prèvia amb  persones voluntàries. 

Per aquest motiu, s’ha d’informar a les persones del grau major o menor d’incertesa que 

hi ha en les actuacions que es proposen. 

Cal, doncs, transparència en els estudis, informació actualitzada i permanent dels 

resultats en cada mesura proposada i consentiment informat  de les persones que s’hi 

sotmeten (en el sentit propi del terme que vol dir  que la persona consent un cop ha 

rebut la informació de forma clara). I aquesta informació ha d’explicar molt més bé quan 

es parla de tractaments amb medicaments nous o vacunes, ja que cal tenim en compte 

que s’estan utilitzant amb poca experiència clínica, en el moment inicial i, per tant, amb 

llacunes de resultats encara. 



Per aquest motiu les autoritats sanitàries han de posar de forma fàcil i transparent la 

informació actualitzada a l’abast de la ciutadania, recollint especialment els resultats 

(positius o negatius) dels diversos tractaments que es fan servir, l’eficàcia de les diverses 

vacunes, els efectes adversos de tractaments i vacunes, tant si són lleus com si són greus. 

La mirada ètica veu de forma diferent les propostes de tractament que les propostes de 

vacunació ja que en el primer cas estem parlant d’una persona malalta que busca remei, 

en el segon cas es planteja una mesura a persones que no estan malaltes, per tant, les 

garanties i la prudència han de ser superiors. 

Quines qüestions i fonaments ètics cal considerar en les vacunes? 

La beneficència és el fonament de les vacunes, intentant evitar el contagi d’una malaltia, 

o disminuint-ne la seva gravetat si s’adquireix, en aquest cas la COVID, però cal tenir en 

compte també la no maleficència, és a dir, no fer mal (els efectes adversos). Sempre és 

una balança entre els dos conceptes que fa que en persones amb més risc (per edat, per 

patologia)  la probabilitat de beneficència sigui molt més alta que el risc de maleficència.  

• Vacuna  obligatòria? 

Una altra proposta que pesa en els debats i que ja s’ha plantejat en algun país és 

convertir la vacuna en obligatòria. La raó ètica per proposar-ho es basaria en el principi 

de la justícia per protegir els altres. Si disposéssim d’una vacuna tan efectiva que garantís 

que la població vacunada no pot contagiar de cap manera, un cop rebuda la vacuna, 

probablement podria tenir un cert sentit fer el debat, tot i xocar amb el principi 

d’autonomia, però amb les vacunes actuals ha quedat demostrat que redueixen molt el 

risc de complicacions i de mort però no ha quedat demostrat que eviti que una persona 

vacunada pugui contagiar, per tant, l’obligatorietat de la vacunació, èticament seria del 

tot discutible. 

• Tercera dosi? 

S’ha generalitzat l’administració d’una tercera dosi de la vacuna a la majoria de països 

rics amb l’únic argument de la progressiva davallada  del nivell d’anticossos en la 

població vacunada, sense cap tipus d’anàlisi sobre si altres mecanismes immunitaris 

permeten seguir amb una certa protecció.  

Una altra consideració és si els països rics poden seguir vacunant més i més sense 

intentar avançar en la vacunació en els països amb menys recursos. 

La tercera dosi, doncs, científicament sembla una decisió precipitada  que fa que 

sotmetem a les persones a un estudi poblacional sense dir-ho. Probablement s’hauria 

d’haver plantejat com a mínim un estudi de casos i controls per a valorar si cal 

generalitzar-se.  

Èticament sembla també un problema per un principi de justícia en la població global. 

Gastem vacunes en terceres dosis quan  milions de persones de grups de risc no hi han 

tingut accés encara, a les vacunes. 



Però, fins i tot des d’una perspectiva egoista, semblaria prioritari vacunar en zones amb 

menys recursos per reduir la possibilitat de sorgir noves variants del virus entre altres 

raons, perquè els països rics no estan tancats, encara que vulguin, en un món a part. 

 

• Vacunes en menors? 

Quan parlem dels infants, amb una presentació de la malaltia d’una forma molt més lleu, 

la balança entre el risc per la malaltia i els possibles efectes adversos de la vacuna queda 

molt més inclinada cap a la no vacunació i, per tant, genera més dubtes sobre la seva 

recomanació generalitzada, sabent com sabem que la vacuna no evita la transmissió del 

virus, ni tenim efecte ramat. Per un principi de prudència segurament seria més correcte 

no aplicar-la en els grups d’edat amb menys risc de malaltia greu, si no és en un context 

d’assaig clínic que té també altres limitacions i requisits molt més estrictes. 
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