23.18 Circular Informativa
PRINCIPALS NOVETATS SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA
El BOE núm. 256, de 23 d’octubre, publica el Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual
es modifica el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i
autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels
infermers, que ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació.
El Reial Decret 954/2015 ja va ser objecte d’anàlisi a la circular CAPSS 37/15, per això en
aquesta circular només destacarem les novetats més importants que introdueix el nou Reial
Decret.
Deixant de banda aspectes terminològics respecte al terme ”infermer” utilitzat a la norma que es
modifica substituint –lo per “infermera i infermer” i l’actualització de les referències legislatives
sobre el règim jurídic del sector públic i protecció de dades personals, podem ressaltar:
1.

La competència de l’acreditació de les infermeres i infermers així com l’establiment del
procediment deixa de ser competència del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad i passa a mans de l’ “òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva”.

2.

Es deixa clar que poden acreditar-se els graduats en infermeria i també els diplomats
d’infermeria i els ATS. A la norma modificada només es parlava de graduats i personal
equivalent.

3.

Els protocols i guies de pràctica clínica que han de permetre a les infermeres i infermers
acreditats prescriure medicaments i productes sanitaris han de contemplar
necessàriament: a) els supòsits en els quals sigui necessària la validació mèdica prèvia
a la indicació infermera, i b) les actuacions que metge i infermera/infermer poden
realitzar col·laborativament en el seguiment del procés.
Aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial han d’estar aprovats en un
termini màxim de dos anys. Transitòriament mentre no s’aprovin i validin, les infermeres i
infermers que hagin prescrit com a conseqüència de normativa autonòmica vigent sobre
la matèria podran seguir fent-ho.

4.

Amb caràcter general les infermeres i infermers podran prescriure i administrar les
vacunes contemplades en el calendari vacunal i les tributàries de campanyes de salut
que es determinin per l’autoritat sanitària, llevat que en atenció a les condicions
particulars del pacient faci necessària una valoració mèdica individualitzada.

5.

A les ordres de dispensació (“receptes”) s’ha de fer constar entre les dades
d’identificació del/ de la professional d’infermeria el número de col·legiació i en el cas
d’ordres de dispensació del Sistema Nacional de Salut, el codi d’identificació assignat
per l’administració i, en el seu cas, l’especialitat que exerceixi la infermera o infermer.
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6.

Entre els requisits que han de reunir les infermeres i els infermers, tant en l’àmbit de les
cures generals com en l’àmbit de les cures especialitzades, s’han afegit alternativament
els següents: a) acreditar una experiència professional mínima d’un any, o b) haver
superat un curs d’adaptació adequat que haurà d’oferir l’administració sanitària de
manera gratuïta.

7.

Respecte a les llevadores, la disposició addicional primera que regula les seves
particularitats fa una actualització normativa perquè hi han hagut canvis des del 2015. Al
nou Reial Decret ja no s’anomena a aquest personal “matrona” sinó, com correspon, se
l’anomena “personal especialista en infermeria obstètric-ginecològica”.

Barcelona, 25 d’octubre de 2018
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