37.15 Circular Informativa
LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS
El BOE núm. 306, de 23 de desembre, publica el Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel
qual es regula la indicació, l’ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris
d’ús humà per part dels infermers, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir el
24 del mateix mes.

El Reial Decret té per objecte regular:

a.

Les actuacions del personal d’infermeria en matèria de prescripció. La norma utilitza
els eufemismes de “indicació, ús i autorització de dispensació” i deixa el terme
prescripció per als metges.

b.

L’elaboració i validació dels protocols i guies de pràctica clínica i assistencial.

c.

El procediment d’acreditació de les infermeres i infermers que és requisit previ a
l’actuació d’aquest personal en aquesta matèria.

El personal d’infermeria degudament acreditat podrà indicar, utilitzar i autoritzar dispensació de
medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris d’ús humà de forma
autònoma.

Així mateix podrà indicar, utilitzar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a
prescripció mèdica, sempre i quan el metge prescriptor hagi determinat prèviament el
diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica assistencial a seguir, protocols i guies
que han d’ estar elaborats i validats conforme regula el propi Reial Decret. És a dir una actuació
subordinada.

Aquesta actuació infermera es realitzarà mitjançant el que s’anomena ordre de dispensació,
eufemisme de recepta, que ve regulada pel RD 1718/2010, de 17 de desembre, que el propi
Reial Decret modifica en la seva Disposició final cinquena.

Els danys que es puguin ocasionar amb aquestes actuacions infermeres han d’estar degudament
coberts mitjançant les pòlisses de responsabilitat civil que tenen contractades els centres.

Els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial els elaborarà la Comisión Permanente de
Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que hauran de ser validats
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per la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio i s’hauran de
publicar en el BOE. No sabem quan trigaran en ser elaborats i publicats. En el cas de la regulació
de la prescripció infermera, el retard ha estat de més de 6 anys des que el text refós de la Llei de
Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris va conferir a les infermeres i
infermers la facultat prescriptora.

El Capítol IV del Reial Decret està dedicat a l’acreditació del personal d’infermeria per a la
indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, tant
del responsable de cures generals com del responsable de cures especialitzades: requisits i
procediment.

Cal ressaltar que des del punt de vista acadèmic el requisit és estar en possessió del títol de
graduat o d’infermer especialista i haver superat el programa formatiu que estableix l’apartat 2
de l’Annex I : formació semipresencial, 180 hores de formació o el seu equivalent en ECTS en
l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de les cures especialitzades 180 hores o el seu
equivalent en ECTS més un cop superades o reconegudes les hores o els crèdits de formació
previstos per a l’àmbit de les cures generals.

La norma preveu un règim transitori per a l’obtenció de les competències necessàries per a
l’acreditació dels ATS i els diplomats universitaris d’infermeria i infermers especialistes que no les
haguessin adquirit, que disposaran d’un termini de 5 anys (fins el 24 de desembre de 2020).

L’acreditació constarà en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris i no ha de suposar per si
mateixa una modificació del lloc de treball, sense perjudici de que pugui ser valorada com a mèrit
per a la provisió de llocs de treball.

Barcelona, 23 de desembre de 2015
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