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El COIB davant la Prescripció Infermera
Aquest document pretén recollir la seqüència cronològica de les accions
realitzades des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
pel que fa al desenvolupament de la prescripció infermera, bé sigui directament o
de manera participada amb altres institucions, societats o associacions
infermeres. L’objectiu, aconseguir el reconeixement legal, social i professional
de la capacitat prescriptora de la infermera utilitzant fàrmacs o productes
sanitaris.
Es descriuen els fets més rellevants ocorreguts, fent constar les diferents
intervencions fetes des del COIB, s’inclouen fets com la publicació de textos
legals, nomenaments, etc. o accions dutes a terme per altres entitats o
comunitats autònomes que pel seu impacte en el camí d’aquest reconeixement,
cal citar-los per a una bona contextualització.
Fer constar que, en aquest document, tal i com fa el Consell Internacional
d'Infermeres (CII), quan es fa referència a la "infermera", cal entendre que
s'al·ludeix a professionals d'ambdós sexes.
També, per major agilitat, s’utilitzen les sigles següents:
ACIP:
ADEIC:
AIFiCC:
ACLL:
ASCISAM:
ACITSL:
CCIIC:
CODITA:
CGE:
COIB:
COILL:
CPIC:
DdS:
GPFiAM:
ICS:

Associació catalana d’Infermeria Pediàtrica
Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària
Associació Catalana de Llevadores
Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental
Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
Consejo General de Enfermería de España
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, des del
10/05/2011, abans Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona.
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona
Consell de la Professió Infermera de Catalunya
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament
del Servei Català de la Salut (CatSalut)
Institut Català de la Salut

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
3

SEEGG:
UCF:

Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica
Unió Consorci Formació

Per finalitzar, deixar ben palès que són moltes les persones que han estat
protagonistes d’aquests fets i més encara les que han ajudat al seu bon
desenvolupament però a l’hora de tancar aquest document en la seva darrera
versió de juliol de 2020, cal agrair la feina feta en aquest també llarg camí per a
l’elaboració d’aquest document a Anna Almirall Fernández, Gleva Bernet Casas,
Sandra Santiago Fernandez, Sandra Cabrera Jaime i Rosa Bayot Escardívol,
totes elles vinculades a la Direcció de Programes del COIB en diferents
moments.

Núria Cuxart Ainaud
Directora de Programes del COIB (2003 – 2020)
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Accions del Col·legi davant la Prescripció Infermera
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), com a
corporació que representa més de 45.000 col·legiades i col·legiats (més de
36.000 exercents) d’aquesta demarcació, ha treballat activament per elaborar
documents, posicionaments i promoure intervencions que han permès
aprofundir, reflexionar i fer avançar la regulació de la Prescripció Infermera.
El debat sobre la necessitat de convertir les infermeres en prescriptores de
productes sanitaris i medicaments a tot l’Estat espanyol el va obrir la consellera
de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, l’any 2004. Geli va anunciar
la intenció d’impulsar un projecte que contemplés la possibilitat que les
infermeres poguessin prescriure un catàleg tancat de medicaments.
●

Maig de 2003 En resposta a l’interès mostrat per algunes infermeres i les
primeres mostres de preocupació per les dificultats que tenen les
infermeres en recomanar alguns productes o fàrmacs a les persones que
atenen, des del COIB crea la Comissió per a la Prescripció Infermera,
formada per infermeres d’atenció primària i de l’àmbit hospitalari amb
l’objectiu inicial de treballar a favor de la Prescripció Infermera. Fins al
2006 aquesta comissió es va reunir periòdicament per tal d’elaborar
iniciatives, posicionaments, analitzar experiències i estudiar els possibles
canvis legislatius per regular la Prescripció Infermera.

●

Gener de 2006 La Comissió per a la Prescripció Infermera del COIB
elabora l’esborrany per a la proposta de regulació legal de la Prescripció
Infermera1 i el presenta al Consell de Col·legis de d’Infermeres i Infermers
de Catalunya (CCIIC), que l’assumeix en la seva totalitat. La proposta
defensa la necessitat de modificar l’article 76.1 per tal que metges i
odontòlegs siguin els “professionals principals” amb la facultat d’ordenar
la prescripció de medicaments i productes sanitaris i no com a “únics
professionals”, com es contempla en l’actual legislació. Es posa en
coneixement del Departament de Salut el 27 de gener de 2006.

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona(COIB). Esborrany de la proposta de regularització legal de la Prescripció
Infermera (PI) [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona; 2006 [accés 1 de juliol de 2020].
Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/967cc2fd-177e-4454-8f23-141058c37ac8
1
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Des de Catalunya, el COIB comença a treballar el document per a la
regulació de la Prescripció Infermera2, que serà assumit per part del
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. El document
inclou el primer catàleg de productes sanitaris i fàrmacs que conforma la
prescripció autònoma de la infermera, és a dir que és de la seva
exclusiva responsabilitat i que el novembre de 2007 serà aprovat pel
Consell de la Professió Infermera de Catalunya (a partir d¡ara CPIC),
òrgan permanent de consulta i participació dedicat a la professió
infermera de Catalunya adscrit al Departament de Salut.
●

Maig de 2006 Des del COIB envia la seva proposta de modificació de
l’article 76 del projecte de Llei de Garanties3 i ús racional dels
medicaments i dels productes sanitaris a tots els grups parlamentaris del
Congrés i del Senat per a la seva consideració.

●

26 de juliol de 2006 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE núm. 178, de
27 de juliol de 2006.

●

Agost de 2006 Des del COIB s’elabora una nota4 en la que defensa la
capacitat de prescriure productes, tècniques i fàrmacs propis de la seva
competència i especialitat i també amb subjecció a protocols consensuats
i guies de pràctica clínica en col·laboració amb un prescriptor
independent.

●

Novembre de 2006 Des del COIB s’elabora el document Disposició
addicional 12ª de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i
productes sanitaris, una interpretació des de l’òptica de les infermeres5,
en el qual defensa una interpretació i un desplegament el més ampli
possible per permetre la Prescripció Infermera.

2

Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya. La Prescripció Infermera (PI). Informe del Consell de Col·legis
de Diplomats en Infermeria de Catalunya [Internet]. Barcelona: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya;
2007 [accés 1 de juliol de 2020]. Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/25f598b8-0706-49cfb604-08ae0e23d835
Col·legi Oficial d’Iinfermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Propuesta de modificación del artículo 76 del proyecto de “Ley
de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios” [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’ Infermeria de
Barcelona; 2006 [accés 1 de juliol de 2020]. Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/0d551c09f78f-437e-a1a3-583c78e2752d
3

Col·legi Oficial ‘Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Nota-Raonament sobre la Prescripció Infermera (PI) [Internet].
Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2006 [accés 1 de juliol de 2020]. Disponible a:
https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/18282ffd-03a7-4a44-9ab0-990007335d2e
4

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Disposició addicional 12a de la llei de garanties i ús racional
dels medicaments i productes sanitaris. Una interpretació des de l’ òptica de les infermeres [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2006 [accés 1 de juliol de 2020]. Disponible a https://pbcoib.blob.core.windows.net/coibpublish/invar/00bb9d51-7dc3-4297-8697-97d02f05d324
5
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●

22 de novembre de 2006 El grup parlamentari de CiU al Congrés
defensa dues proposicions no de llei6 en les quals insta al Govern que en
el termini de sis mesos presenti les mesures oportunes que permetin a
infermeres i podòlegs a participar en el procés de fàrmacs i productes
sanitaris. La proposició de CiU presentada el 22/11/206, que en el seu
procés d’elaboració compta amb la col·laboració del COIB, no prospera.

●

Desembre de 2006 La Junta de Govern del COIB aprova un
posicionament oficial7 sobre la Prescripció Infermera que defensa que la
prescripció autònoma –la que depèn exclusivament de la seva
responsabilitat- sigui la primera que es reconegui i que la infermera pugui
prescriure dins l’àmbit de les seves competències. El posicionament
incorpora un seguit de recomanacions per a les infermeres, a l’hora de
prescriure, mentre no s’aprovi una regulació.

●

Abril de 2007 Finalitza Informe elaborat pel Centre Cochrane
Iberoamericà per encàrrec del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
(COIB), per a identificar i analitzar l’evidència disponible sobre la
prescripció infermera. L’estudi indica que en base a la informació
disponible fins aquell moment, es pot concloure que la qualitat global de
l’evidència científica és molt baixa i que els beneficis nets de la
prescripció de medicaments per part de les infermeres són incerts. Els
resultats d’aquest informe confirma que, malgrat la prescripció infermera
es realitza “de facto” en el sistema sanitari, no hi ha estudis al respecte.

El Consell de la Professió Infermera de Catalunya (CPIC) aprova durant el mes
de novembre de 2007 la seva proposta per a la regulació de la Prescripció
Infermera. La consellera de Salut, Marina Geli, assumeix públicament la que ja
es coneix com a proposta catalana serveixi de base per una futura modificació
de l’anomenada Llei del Medicament.
El desembre de 2007 apareix el proyecto de orden del Ministerio de Sanidad y
Consumo por el que se desarrolla la disposición adicional duodécima de la ley
29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios. El projecte no prospera després que es detecti una errada
6 Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. [Seu Web]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de

Barcelona; [accés 1 de juliol de 2020]. Notícies del Col·legi. Disponible a: https://www.coib.cat/ca-es/actualitatprofessional/professio/ciu-porta-debat-aciu-porta-debat-al-congres-una-solucio-per-la-prescripcio-infermera-podologica-perono-progressa.html
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona(COIB). Presa de posició del COIB sobre la Prescripció Infermera (PI)
[Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2006 [accés 1 de juliol de 2020]. Disponible
a:https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/fbf571c0-85d2-40d5-bbfb-eba3754f3036
7
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en el redactat del text de la llei publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i que
el Consell d’Estat emeti un informe desfavorable.
●

Febrer de 2008 El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona,
a través del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya,
presenta les seves al·legacions i consideracions al Proyecto de orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo por el que se desarrolla la disposición
adicional duodécima de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios8.

Durant el mes de març de 2009, els grups parlamentaris del PSOE i de CiU al
Congrés elaboren dues proposicions de llei per modificar la Llei de Garanties i ús
racional dels medicaments i dels productes sanitaris. Un mes més tard, el 29
d’abril de 2009, el Congrés aprova per unanimitat que es tramiti la proposició del
PSOE per regular la Prescripció Infermera.

●

Maig de 2009 La Junta de Govern del COIB aprova un posicionament9
sobre les proposicions de llei presentades per a la modificació de la Llei
29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i
Productes Sanitaris, que, entre d’altres aspectes, defensa la necessitat
de modificar l’article 77.1 perquè es reconegui també a infermeres i
podòlegs com a prescriptors, que el primer que es reconegui sigui la
prescripció autònoma i que s’introdueixi la presència de l’ordre de
dispensació o lliurament infermera, que ha d’operar com la recepta
mèdica.
Igualment, també elabora un informe10 en el que incorpora les seves
esmenes a les dues proposicions de llei.

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona(COIB). Alegaciones al proyecto de Orden del Ministerio de Sanidad y
Consumo [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona; 2008 [accés 1 de juliol de 2020].
Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/529cc625-66a2-4489-98c1-9430e03a271c
8

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Document de presa de posició del COIB amb relació a les
proposicions de llei presentades per a la modificació de la llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels
medicaments y productes sanitaris [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona; 2009 [accés 1
de juliol de 2020]. Disponible a https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/52b8b618-47a0-49e4-b7db32f8c65b3eb3
9

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). Enmiendas del COIB al redactado de las proposiciones de ley
presentadas por el grupo catalán y el grupo socialista para la modificación de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona; 2009 [accés 1 de juliol de 2020]. Disponible a: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/9d12bc3449a6-4f5d-ad76-426a2179caca
10
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21 de juliol de 2009. S’aprova el Decreto 307/2009, de 21 de juliol, por el que se
define la actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la
prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Octubre de 2009. La consellera Maria Geli impulsa un Projecte de Decret pel
qual es regula l’actuació de les infermeres i infermers del Sistema Sanitari
Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) en l’àmbit de la prestació
farmacèutica, a càrrec del Servei Català de la Salut. El projecte de decret pretén
que les infermeres i infermers del SISCAT, en l’exercici de les seves funcions,
tant en l’àmbit de les cures i serveis infermers generals com especialitzats,
poden usar i indicar autònomament els medicaments que, d’acord amb
l’ordenament vigent, no estan subjectes a prescripció mèdica. Així mateix,
podrien autoritzar autònomament, si escau, la seva dispensació pels serveis de
farmàcia dels centres assistencials i pels serveis farmacèutics dels sectors
sanitaris corresponents o, quan es tracti de medicaments inclosos en la prestació
farmacèutica del sistema sanitari públic de Catalunya, autoritzar aquesta
dispensació per les oficines de farmàcia, amb càrrec a la dita prestació,
mitjançant l’emissió d’ordres infermeres de dispensació farmacèutica per a les
persones a les quals atenen que tinguin dret a aquella prestació.
•

Des del COIB i des del CCIIC essent degana Mariona Creus i Virgili,
conjuntament amb la responsable de la Direcció Estratègica del
Departament de salut Marisa Jiménez Ordóñez, eleven al CPIC una
proposta de consideracions al text que s’aproven en sessió plenària a
finals de l’any 2007, a proposta del CCIIC (aleshores Consell de Col·legis
de Diplomats en Infermeria de Catalunya). Amb l’aprovació de la Llei
28/2009 de modificació de la llei 29/2006 de garanties i ús racional de
medicaments i productes sanitaris, el projecte de decret no tira endavant.
Des del Departament de Salut es prefereix restar a l’espera del
desplegament de la nova norma estatal.

Desembre de 2009. S’aprova la Llei 28/2009 de modificació de la llei 29/2006 de
garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris. Es modifica
l’apartat 1 de l’article 77, que tot i que segueix reconeixent només a metges,
odontòlegs o podòlegs “en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos
profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción
médica”, també reconeix que els Infermers “de forma autónoma, podrán indicar,
usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a
prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente
orden de dispensación”. Pel que fa als medicaments si subjectes a prescripció
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mèdica, la norma indica que “El Gobierno regulará la indicación, uso y
autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a
prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los principios de la
atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la
aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración
conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros
y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud”.
Si bé la inclusió de l’expressió “de forma autònoma” pels no subjectes és valorat
pel col·lectiu com un petit avenç, és rebuda de molt mal grat la persistència del
Ministerio de Sanidad y Política Social en voler acreditar als Infermers per fer-ho.
Febrer de 2010. El Consejo General de Enfermeria (CGE) ofereix el curs
Enfermera/o Experta/o en indicación, uso y autorización de medicamentos y
productos sanitarios en cuidados generales de Enfermería y en T.I.C. És de
modalitat semipresencial, té una durada total de 12 crèdits ECTS, 6 de
prescripció infermera i 6 de TIC. Ho fa a través de la Plataforma e-nursing.
Aquest oferiment genera moltes resistències en el col·lectiu, especialment
perquè inclou l’objectiu de “superar una primera fase que posibilite la realización
posterior de un programa formativo que facilite la obtención del nuevo título de
Graduado en Enfermería a TODOS los diplomados en enfermería colegiados del
Estado”. Tot i els diferents advertiments que es fan, hi ha col·legiades i
col·legiats que demanen al COIB que no se’ls negui la possibilitat de realitzar-lo.
●

Octubre de 2010. Des del COIB es comença a oferir la possibilitat que
les infermeres col·legiades puguin accedir als cursos11 sobre la
Prescripció Infermera que imparteix el Consejo General de Enfermería
de España (CGE) tot i advertint a cada començament de cada curs que la
llei no està desplegada i que, per tant, no es poden preveure els
requeriments futurs. Des d’aleshores i fins al maig del 2014 es varen
realitzar, segons dades de les memòries del COIB publicades, 220
cursos, amb un total de 6.695 infermeres acreditades sobre les 32.388
infermeres en situació d’exercents en aquell moment. D’aquests cursos,
180 s’han realitzat a la seu del COIB, 49 a les delegacions comarcals del
COIB i 3 a centres sanitaris.

Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) . Oberta la preinscripció pels cursos d’acreditació per a la
Prescripció Infermera (PI). [Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’ Infermeria de Barcelona; [accés 1 de juliol de 2020].
Disponible a: https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/oberta-la-inscripcio-pels-cursos-acreditacio-per-laprescripcio-infermera.html
11
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29 de desembre 2010 Cessa la Consellera Marina Geli i Fàbrega. El DOGC
Núm. 5785 de 29.12.2010 anuncia el nomenament de Boi Ruiz i Garcia com a
Conseller de Salut.
25 de maig de 2011. Pren possessió una nova Junta de Govern al COIB
encapçalada per l’infermer Albert Tort i Sisó de la candidatura Al COIB amb tu,
en substitució de Mariona Creus i Virgili.
Juny de 2011. Es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 81, de
02.06.2011, el Decreto 52/2011, de 20 de maig, por el que se regula la actuación
del personal de enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica del
sistema sanitario público.
El Decret té per objectiu desplegar l'article 77.1 i la disposició addicional 12 de la
Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional del medicament, segons la
redacció donada per la Llei 28/2009, de 30 de desembre, i regular l'ús i la
indicació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica per les infermeres,
així com també els productes sanitaris en l'àmbit de la prestació farmacèutica de
les Illes Balears. No inclou els medicaments subjectes a prescripció mèdica.
Al mateix temps, faculta el departament competent en matèria de salut de les
Illes Balears, amb la participació dels professionals de la salut implicats, per
establir programes de formació, protocols i pautes d'ús específics orientats a
facilitar que les infermeres, d'una banda, coneguin el catàleg de productes
sanitaris i medicaments no subjectes a prescripció mèdica i, de l'altra, aprenguin
a manegar el programa informàtic del sistema de recepta electrònica. Des del
punt de vista competencial, el decret no sembla objectable en tant que salva la
regulació pel Govern de l'Estat de la indicació, ús i autorització dels medicaments
subjectes a prescripció mèdica, així com també dels protocols i guies clíniques,
acordats amb les organitzacions col·legials, a què s'ha d'ajustar aquesta
indicació, ús i autorització.
Tot i així, el Consejo General de Colegios de Enfermeria anuncia un recurs
contenciós administratiu contra el Decret esmentat i accions penals.
•

Atesa la importància d’aquest antecedent per a la comunitat autònoma
catalana, des del COIB i el CCIIC s’elabora un informe jurídic d’urgència
on conclou que es tracta d'una disposició reglamentària emparada en
l'exercici de la competència exclusiva d'organització, funcionament i
control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut; la

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
11

planificació dels recursos sanitaris, la coordinació de la sanitat privada
amb el sistema sanitari públic i la promoció de la salut en tots els seus
àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de la sanitat, i
l'ordenació farmacèutica, així com també de la competència de
desplegament legislatiu i execució en matèria de salut i sanitat, que
corresponen a les Illes Balears d’acord amb els articles 30 i 31.4 de
l'Estatut d'Autonomia d’aquesta comunitat.
7 de setembre de 2011. Montserrat Teixidor i Freixa és nomenada degana del
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en substitució de
Mariona Creus i Virgili.
27 de juny de 2013. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB)
rebutja dos recursos contenciosos administratius presentats pel Consejo General
de Colegios de Médicos i pel Consejo General de Enfermería contra el Decret
52/2011, de 20 de maig, de la Conselleria de Salut balear, mitjançant el qual es
regula l'actuació amb el personal d'infermeria en l'àmbit de la prestació
farmacèutica de el sistema sanitari públic.
•

En concret, el CGE sol·licitava la nul·litat de l'esmentat decret per
entendre que cal que les infermeres estiguin prèviament habilitades com
a condició ineludible per dur a terme les funcions que li atorga el decret,
consistents a usar, indicar i autoritzar la dispensació de medicaments i
productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica mitjançant la
'ordre de dispensació infermera, raó per la qual considera que
s'infringeix la normativa estatal. El CGE anuncia que presentarà recurs.

Juliol de 2013. La regulació de la Prescripció Infermera a les Illes Balears arriba
al Tribunal Suprem.
El Consejo General de Enfermería i el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos interposen un recurs de cassació després que el Tribunal Superior de
Justícia de Balears desestimés els recursos contenciosos administratius que
havien interposat al decret de regulació de la Prescripció Infermera aprovat pel
Govern de les Illes Balears. Sol·licita la nul·litat d’aquest decret per entendre que
per regular la Prescripció Infermera era necessari que els professionals
estiguéssim habilitats prèviament (haver realitzat el que s’anomenen “cursos de
prescripció”) abans de dur a terme les funcions que li atorgava la normativa
autonòmica. Des del COIB s’informa d’aquest fet.

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
12

•

Desembre de 2013. El Pacte per a la Sostenibilitat i Qualitat del
Sistema Nacional de Salut acordat entre el CGE i SATSE, aborda, entre
d’altres aspectes, la necessitat de regular la Prescripció Infermera, fet
que torna a revifar l’estat sobre aquesta qüestió. Mostra d’aquestes
reaccions n’és el Posicionamiento frente al proyecto de Real Decreto
por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros, emès pel Fòrum Infermer del Mediterrani del que el COIB
en forma part.

•

Desembre de 2013. Davant de les reaccions que el Pacte per a la
Sostenibilitat i Qualitat del Sistema Nacional de Salut acordat entre el
CGE i SATSE ha generat per part de diferents organitzacions
infermeres, especialment el Posicionament de la Conferencia Nacional
de Decanos/as de Enfermería de España (CNDE), que acull totes les
escoles d’Infermeria de l’Estat Espanyol, s’elabora un nou informe del
COIB sobre l’estat actual de la regulació de la Prescripció Infermera a
Espanya, que difon entre col·legiades i col·legiats.

•

Maig de 2014 La Junta de govern del COIB acorda, el 21 de maig,
suspendre cautelarment la convocatòria de nous cursos atès els
problemes apareguts entre el CGE, organisme responsable dels
mateixos, i l’empresa tecnològica Mibox, responsable de la plataforma
per a realitzar-los. Tot i l’aturada, el COIB manté l’activitat a favor de les
infermeres que han volgut optar per aquesta formació, gestionant la
documentació que algunes col·legiades tenien pendent així com les
corresponents avaluacions dels mateixos. A més, es convoquen tres
nous cursos de repesca per totes aquelles infermeres que, tot i haver fet
el curs prèviament no l’havien superat. Es programa una tutoria
presencial per a totes elles el dia 26 de febrer de 2014.
Cursos prescripció
Cursos realitzats
Total col·legiades que han
fet el curs
Percentatge ocupació

•

2010

2011

2012

2013

2014

30

101

73

8

8

761

2890

2581

280

183

63,42%

71,56%

88,40%

87,50%

76,25%

15 d’octubre de 2014. En el Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres
i Infermers de Catalunya s’acorda la proposta d’esquema de pla d’acció
per a la prescripció infermera.
© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
13

Es debat l’informe anomenat “Pla d’acció per a l’optimització de la
prescripció infermera a Catalunya” i la documentació lliurada per la
farmacèutica Dra. Arantxa Catalán a fi de començar els treballs que
proposa el Pla d’Acció, que compren setze línies d’actuació. Dins
aquestes línies es prioritza la revisió i consolidació del posicionament
davant la Prescripció Infermera (COIB), l’elaboració d’un mapeig de la
formació relacionada amb la Prescripció Infermera en les diferents
universitats (COILL) la millora en el procediment per a la validació de
protocols i guies de pràctica clínica identificant les/els professionals
responsables de l’activació de les guies de pràctica clínica infermera
basades en evidències, l’elaboració d’una enquesta d’opinió als
professionals sanitaris (COIB), el desenvolupament del document
Aportació de la infermera a l’atenció primària de salut (COIB i CODITA) i
la identificació d’experiències innovadores per a proposar a l’Observatori
d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) així com l’elaboració d’un Pla
Estratègic de Comunicació (COIB).
• 29 de gener de 2015. El president del COIB Albert Tort, juntament amb
representants del CCIIC, dels col·legis professionals d’infermeres i
infermers de Catalunya, d’associacions i societats científiques de la
professió, compareixen a la Comissió de Salut del Parlament per
reclamar que es reconegui l’aportació de la infermera en el sistema de
salut amb el desenvolupament de mesures legislatives que permetin
l’aprovació de la prescripció infermera i que es facilitin els recursos
necessaris per garantir una dotació d’infermeres per habitant igual que la
resta de països europeus. El COIB informa i proporciona l’accés a les
compareixences.
•

Febrer de 2015. En acompliment dels acords del CCIIC del 15/04/2014
s’elabora el primer esborrany de l’enquesta participativa basada en l’eina
Health Consensus (HC) sobre l’opinió dels professionals de l’Atenció
Primària sobre Prescripció Infermera. Aquesta proposta elaborada en
col·laboració COIB i l’AIFICC té per objectiu mesurar el grau de consens
que hi entre els diversos grups de professionals implicats en l’àrea
sanitària Metropolitana Sud.

•

Març de 2015. La Comision Delegada del Consejo Interterritorial de
Sistema Nacional de Salud presenta a la seva ordre del dia del 17 de
març de 2015 el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
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• Març de 2015. Es tramet al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers
de Catalunya l’esborrany del Document “Informe sobre la implementació
de la prescripció infermera en el grau d’infermeria a Catalunya” elaborat
per Montse Gea amb la col·laboració del Grup de Recerca en cures de la
salut IRB Lleida i pel grup d’estudis “Societat, salut, educació i cultura”
de la Universitat de Lleida. Aquest informe correspon a un estudi de
caràcter exploratori sobre la implementació de la Prescripció Infermera en
la formació del Grau en Infermeria a Catalunya. La seva finalitat es
conèixer la formació específica que rep un graduat durant la seva
formació en relació a aquesta temàtica.
L’estudi –en el que han participat 15 Facultats o Escoles Universitàries
d’Infermeria de Catalunya- pretén explorar el grau d’assoliment de les
competències infermeres especifiques relacionades amb la Prescripció
Infermera , les matèries i/o assignatures que es troben vinculades amb la
PFI i les seves característiques, l’abordatge de la temàtica en relació la
metodologia docent utilitzada i la valoració i detecció d’elements que
possibilitarien un millor desenvolupament durant la formació. El 26 d’abril
de 2014 es lliura el definitiu.
• 7 de maig de 2015. Presentació al CPIC de l’informe sobre Prescripció
Infermera a càrrec de la Vicepresidenta del COIB, Glòria Jodar Solà en
nom del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
• 27 de maig de 2015. Els col·legis d'Infermeria de València, Alacant,
Castelló, Barcelona, Balears i Múrcia organitzats sota les sigles de Fòrum
Infermer de la Mediterrània, que representen els interessos d'uns setanta
mil infermeres i infermers, tenint coneixement de la remissió al Consejo
de Estado per a dictamen del text del Projecte de real decret pel qual es
regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i
productes sanitaris d'ús humà per part de les infermeres, donen a
conèixer el malestar que s’està suscitant en el sí d'una gran part de la
professió infermera amb relació al projecte de Reial decret que pretén
tirar endavant el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Carta remesa per part del Fòrum Infermer del Mediterrani al President del
Consejo de Estado.
• 5 de juny 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani, es posiciona de nou a
favor de regular la prescripció de medicaments i en contra que s'obligui a
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les infermeres a cursar formació addicional. S’emet el document de presa
de posició: El Fórum Enfermero del Mediterráneo, a favor de regular la
prescripción de medicamentos y en contra de que se obligue a
Enfermería a cursar formación adicional para ello.
•

1 de juliol 2015. El Consell, els col·legis professionals d’infermeres i
infermers i la Conselleria de Salut signen un acord per desenvolupar la
normativa pel desplegament de la Prescripció Infermera a Catalunya.
L’acord inclou crear una comissió de treball amb l’objectiu d’elaborar una
proposta de redacció per a la regulació normativa de la indicació, ús i
autorització de dispensació de medicaments d’ús humà i productes
sanitaris per part de les infermeres, en l’àmbit de l’atenció sanitària, que
serà elevada al Conseller de Salut. El termini màxim per a la presentació
del redactat de regulació expira el 31 de juliol de 2015.

•

3 juliol de 2015. El Consejo de Estado dictamina i fa un seguit de
consideracions.

•

14 de juliol de 2015. Resolució del Departament de Salut que nomena
els membres de la comissió de treball que ha d'elaborar una proposta de
redacció per a la regulació normativa de la indicació, ús i autorització de
dispensació de medicaments d'ús humà i productes sanitaris per part de
les infermeres en I'àmbit de I'atenció sanitària.

•

15 de setembre de 2015. El Govern de Catalunya aprova el
desplegament de la indicació, ús i autorització de medicaments d’ús
humà i productes sanitaris per part de les infermeres, en l’àmbit de
l’atenció sanitària. L'aprovació de la prescripció infermera s'ha de dur a
terme, segons explica la Generalitat en el seu comunicat, mitjançant una
iniciativa normativa.
Aquesta aprovació arriba després de que, al juliol de 2015, una comissió
de treball elaborés un redactat pel desplegament de la prescripció
infermera amb el compromís del Govern de posar-ho en marxa. Des del
COIB s’explica a través d’una noticia a la seva web

•

23 d'octubre de 2015. S'aprova el Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
por parte de los enfermeros. Un Reial Decret que no només empitjora el
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reconeixement de la capacitat prescriptora de la infermera, si no que hi
afegeix un nou obstacle: el diagnòstic mèdic previ.
•

9 de novembre de 2015. El COIB i l'AIFICC emeten un posicionament
conjunt sobre l'aprovació del Reial Decret de la prescripció infermera en
el sentit que el text aprovat empitjora aspectes recollits en la llei que se
suposa havia de desplegar.

•

19 de novembre de 2015. Carles Constante, Director General de
Planificació i Recerca en Salut, convoca la Comissió de Treball de la
Prescripció Infermera fruit de l’acord signat el 1 de juliol de 2015 pel 23
de novembre i avença una proposta de text. Com en el cas de la iniciativa
de la Consellera Geli en el 2009, la publicació de la norma estatal
publicada el 23 d’octubre, fa que la iniciativa a Catalunya romangui a
l’espera del desplegament de la norma estatal.

9 de desembre de 2015. Núria Cuxart Ainaud és nomenada degana del Consell
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en substitució de Montserrat
Teixidor i Freixa.
•

18 de desembre de 2015, des del COIB s’habilita el baner a la seva web
“Actualitat sobre la prescripció infermera”.

•

23 de desembre de 2015. Es publica el Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
por parte de los enfermeros i entra en vigor.

•

31 de desembre de 2015. Davant el preocupant escenari en el que es
troben les infermeres i infermers de Catalunya en el seu dia a dia de
pràctica assistencial degut a la recent regulació estatal de la prescripció
infermera i a no disposar d’un marc normatiu autonòmic que els doni
seguretat jurídica, a proposta del COIB es crea una Comissió de Crisis
en la que es pretén convocar i adherir el màxim d’organitzacions i entitats
representatives de col·lectiu infermer a Catalunya. Des del COIB s’explica
en aquesta noticia.
Aquesta Comissió, composada per 52 entitats s’ha reunit durant tot el
procés de desenvolupament de la prescripció infermera a Catalunya,
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essent la darrera convocatòria el 19 de juliol de 2019 davant l’imminent
aprovació del decret que ha de permetre l’acreditació de les infermers per
prescriure a Catalunya.
14 de gener de 2016, en el DOGC 7037 es publica el nomenament d’Antoni
Comín i Oliveres com a Conseller de Salut.
•

28 de gener de 2016. Es lliura al Conseller Antoni Comin del primer
manifest sobre la prescripció infermera signat per les 52 entitats
adherides en el que es reclama al govern l’aprovació del marc normatiu
sol·licitant resposta abans del 14 de febrer de 2016. El mateix dia, des del
Departament de Salut convoquen al grup de treball de prescripció
infermera pel proper dimarts, 2 de febrer.

•

9 de febrer de 2016. El Govern de Catalunya acorda presentar un recurs
contra el Real Decreto 954/2015.

•

1 de febrer de 2016. Es publica a la Revista Risai Consenso online sobre
prescripción enfermera entre profesionales de la salud, l’estudi anomenat
Sistema Consensus On line sobre Prescripció Infermera (SCOPI), i que
es basa en un model que permet determinar, en una organització de
salut, quina és l’expectativa real que tenen el professionals (infermeres,
infermeres especialitzades, metges i farmacèutics) en relació a la futura
regulació de la prescripció infermera (PI). Aquesta eina d’estudi s’ha
aplicat en un servei d’atenció primària de la gerència Metropolitana Sud
de l’Institut Català de la Salut (ICS).

•

5 de febrer de 2016. El Conseller de Salut convoca al CCIIC i comunica
que, al migdia, farà unes declaracions explicant quina és la postura del
Departament de Salut respecte RD 954/2015. Hi assisteix Assumpció
Laïlla, aleshores Secretària de Participació Social i Local en Salut, que es
compromet a seguir el tema tot i que deixa el càrrec per reincorporar-se
com a diputada al Parlament. El Conseller explica que la voluntat del
Departament és màxima celeritat amb el decret català, recurs contenciós
administratiu al decret estatal i ple suport a les infermeres de Catalunya.

5 de febrer 2016. Arriba la noticia que el Tribunal Suprem ha denegat la
suspensió cautelar sol·licitada a través dels recursos interposats pel Consejo
General de Enfemería (CGE) i el SATSE.
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•

9 de febrer de 2016. La Consellera Munté, en qualitat de portaveu del
Govern de Catalunya, anuncia en roda de premsa que han presentat
recurs al RD 954/2015.

•

10 de febrer de 2016. Es reuneix la Comissió de Crisi de la que formen
part les 51 entitats signants del manifest. Tot i reconeixent la celeritat
mostrada pel Conseller de Salut en respondre al Manifest per la
Prescripció Infermera a Catalunya del passat 28 de gener, l’estratègia de
la comissió passa per tres línies d’acció orientades a aconseguir l’objectiu
prioritari de la comissió: millorar la situació de les infermeres i infermers
catalans en el seu dia a dia en relació a la prescripció infermera. S’acorda
l’organització d’una acció pública d’impacte amb la que explicar, de forma
didàctica i visualment entenedora, com afecta la situació d’emergència a
infermeres i a la ciutadania. És a dir, una acció de caire mediàtic amb la
que baixar el debat al carrer i en diferents punts de Catalunya.

•

11 de febrer de 2016. El Conseller Comín ratifica les accions de govern
previstes sobre la Prescripció Infermera a la Comissió de salut al
Parlament. Dóna compte del recurs presentat contra el RD 954/2015 i
anuncia la voluntat d’impulsar un decret català. Diari de sessions de la
Comissió de salut, pàg 14.
A la tarda del mateix dia, sessió de treball amb els portaveus de la
Comissió de Salut, la degana del CCIIC i representants dels quatre
col·legis catalans. En general, bona disposició dels grups assistents
excepte el del Partit Popular, que mostra moltes reticències. Molts
esforços esmerçats per fer-los entendre que la prescripció infermera és
una qüestió que transcendeix la reivindicació d’un col·lectiu ja que està
en risc el sistema de salut.

•

3 de març de 2016. Nota Informativa de la Direcció General d’Ordenació
Professional i Regulació Sanitària en relació amb les actuacions de les
infermeres i infermers en l’àmbit de les activitats de vacunació com a
conseqüència dels dubtes generats, arran de l’entrada en vigor del 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, pel que fa a la incidència de la norma en
les actuacions que les infermeres i infermers despleguen en l’àmbit de les
activitats de vacunació, aquesta Direcció General. Aclareix a òrgans
directius i els professionals implicats que les actuacions de les infermeres
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i infermers en l’àmbit de la vacunació, desenvolupades en compliment del
calendari de vacunacions sistemàtiques aprovat pel Decret 95/2014, d’1
de juliol, no vulneren el que estableix el Reial decret 954/2015, de 23
d’octubre, i no comprometen, en cap cas, la cobertura plena de les
pòlisses d’assegurança per responsabilitat civil professional que emparin
l’actuació d’aquest col·lectiu.
•

23 de març de 2016. Convocatòria del Conseller Comín al CCIIC per fer
una proposta per a la regulació de la prescripció infermera. Hi assisteixen
també la Directora General d’Ordenació Professional i Regulació
Sanitària Neus Rams i al Responsable de l'Oficina d'Anàlisi i Estratègia
del Gabinet del Conseller Marc Ramentol. Expressen les moltes dificultats
d’aconseguir tirar endavant una regulació a Catalunya. Inicialment,
plantegen dues possibles vies: No fer res, esperant el resultat de les
accions realitzades sobre el RD estatal des de les diferents comunitats
autònomes o bé acceptar un decret que formalitzi, des dels centres, la
delegació del metge en la indicació, ús i autorització de la dispensació
dels medicaments subjectes a prescripció mèdica. Per part infermera
mostrem el desacord i els traslladem el resultat del debat mantingut en la
sessió de treball realitzat en el sí del Plenari del CCIIC i quines són les
premisses irrenunciables que varem acordar. La reunió finalitza sense
cap acord i ens instem mútuament a buscar un altre enfocament que faci
possible una possible regulació que afegeixi seguretat jurídica a la
pràctica infermera.

•

29 de març de 2016. Nova convocatòria de reunió amb el Conseller de
Salut Antoni Comín, la directora general d’Ordenació Professional i
Regulació Sanitària Neus Rams i el responsable de l’Oficina d’Anàlisi i
Estratègia del Gabinet del Conseller Salut Marc Ramentol. Pel CCIIC hi
participen la degana Núria Cuxart, el conseller nat i president del COIB
Albert Tort i la consellera i vicepresidenta del COIB Glòria Jodar.
Després de 6 hores de treball, s’arriba al que es va denominar “preacord”
sobre una “tercera via” que s’orienta des del principi de garantir la
pràctica infermera amb seguretat jurídica intentant no contravenir un RD
estatal que ho fa pràcticament impossible. És a dir, un decret que se
centri al màxim en qüestions de caire merament organitzatiu. El preacord
contempla qüestions com:
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✓ El reconeixement de la prescripció autònoma pels medicaments i
productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica.
✓ Pel que fa als que són subjectes a prescripció, s’entén que
actualment els equips assistencials de Catalunya treballen seguint
uns protocols i guies de pràctica clínica i assistencial que preveuen
aquesta capacitat. Per tant, el centre d’aquesta prescripció
col·laborativa han de ser aquests protocols i guies.
✓ Els protocols i guies de practica clínica i assistencial elaborats pels
equips assistencials han d’estar d'acord amb criteris harmonitzadors
establerts per acord entre el CCIIC, el CCMC i l'AQuAS i ratificats pel
Departament de Salut. És la Comissió qui ha d’establir els criteris que
han d’acomplir els protocols i els equips assistencials adaptar els
respectius protocols als criteris generals.
Avantatges reconeix la prescripció autònoma (encara que només amb
els NO subjectes a prescripció mèdica) però obre alguna escletxa per
ampliar-ho en la resta de medicaments subjectes a prescripció
mèdica. Basa la prescripció subjecte a prescripció mèdica en els
protocols que cada centre té i que inclouen fàrmacs subjectes a
prescripció mèdica, però sota uns criteris generals harmonitzadors
acordats entre Consell de Col·legis d’Infermers, Consell de Col·legis
Metges i AQuAS. Esquiva l’acreditació per aquells medicaments NO
subjectes a prescripció mèdica. Es valoren:
Desavantatges Les pròpies del RD estatal que són moltes, excessiva
capacitat de decisió dels responsables del centres i risc de ser
recusat tot i que s’han compromès a ser molt curosos amb aquest
aspecte. No es pot evitar l’acreditació (que emetrà el Departament)
però s’accepta que sigui sense curs. Aquesta part és la més difícil
perquè cal una evidència sobre el coneixement que tenen les
infermeres sobre els protocols que acolliran aquestes pràctiques.
Aquí, els col·legis professionals hauran de jugar un paper important.
Finalitza la reunió a les 23,10 hores de la nit amb el compromís que
l’endemà, en base a les premisses plantejades com a irrenunciables
que ell anomena “pre-acord”, s’iniciaran els treballs de redacció d’un
esborrany de nou text i que el presentarà a la tarda, personalment, a
la reunió de la Taula per a la redacció del text, que hi participen
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Departament de Salut, CatSalut, AQuAS, Consell de la Professió
infermera, Consell de Col·legis i els 4 Col·legis catalans.
El Conseller Comín també confirma que portarà a la Comissió de
Salut del Parlament els termes del pre-acord i ho presentarà al
Consell de la Professió Infermera de Catalunya (CPIC).
Caldrà que el text passi pel Plenari del CCIIC, per la Comissió de crisi i
pel CPIC, després d’una acurada revisió jurídica del text.
•

31 de març de 2016. El Conseller Comín dona compta a la Comissió de
Salut del Parlament dels acords amb el CCIIC, tot i que falta completar
amb qüestions d’ordre jurídic. Comunica que serà des d’aquest
plantejament que iniciarà les negociacions amb el col·lectiu mèdic i
presentarà el resultat en forma d’esborrany de decret.

•

7 d’abril de 2016. Concentració a Barcelona, des de la Catedral a la
Plaça Sant Jaume, de prop d’un miler d’infermeres per visibilitzar la
situació d’emergència que està vivint el sistema sanitari des de que es va
aprovar el Real Decreto i segon manifest. El Conseller Comín s’afegeix a
la concentració de les escales de la catedral.

•

14 d’abril de 2016. Consell de la Professió infermera. Hi participa el
Conseller de Salut Toni Comín per informar sobre l’estat de situació de la
prescripció infermera. Dona compte de la reunió del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud on es va incorporar el punt
d’informació del “decret d’infermeria” a la ordre del dia, a petició d’algunes
comunitats autònomes. Explica que va fer una exposició molt contundent,
una crítica molt exhaustiva i que va demanar el compromís polític per
derogar el RD 954. El ministre va negar a la derogació.
Explica que s’està preparant una norma catalana
complementar el Real Decreto sense contradir-lo.

per intentar

Respecte al preacord assolit amb la professió infermera, contempla 3
principis fonamentals: 1- Defensa que no sigui obligatòria una acreditació
per a la indicació autònoma de medicaments i productes sanitaris no
subjectes a prescripció mèdica 2.- Pel que fa als que són subjectes a
prescripció s’entén que actualment els equips assistencials de Catalunya
treballen seguint uns protocols i guies de pràctica clínica i assistencial
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que preveuen aquesta capacitat 3.- la creació d’una Comissió de
Pràctica Assistencial que haurà de vetllar per complir un doble objectiu:
identificar els àmbits en què és necessari disposar d’aquests protocols i
garantir que es compleixen les pautes d’harmonització en l’ús i
l’elaboració d’aquests protocols. Aquest òrgan estarà format pel
Departament de Salut –representat per l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)-, el Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
També hi haurà, com a observadors, el Consell de la Professió Infermera
i el Consell de la Professió Mèdica. Informa també que ha demanat als
Col·legis Oficials de Metges que facin les seves aportacions a la proposta
de preacord.
•

18 d’abril de 2016. Convocatòria d’urgència del Conseller Comín. En
aquesta reunió es planteja acordar els fàrmacs SI subjectes a prescripció
mèdica a partir d’Àmbits d’interacció. És a dir, centrar els acords en
aquells àmbits de la pràctica infermera prèviament acordats on per
diferents motius hi ha processos a través dels quals la professió mèdica i
la professió infermera es coordinen de manera col·laborat iva seguint els
principis del treball en equip i sempre en relació i en referència a les
necessitats assistencials de les persones, famílies i comunitats. Es
convoca d’urgència al Plenari del CCIIC a una reunió de treball per
analitzar la situació.

2 de maig de 2016 Instrucció 07/2016 d’Osakidetza en el mateix sentit que ho
havia fet el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el passat 3 de
març de 2016, entén que “compete al personal de Enfermería la administración
de vacunas y la impartición de consejos sanitarios pertinentes en los mismos
términos que se realizaban con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto de prescripción enfermera”.
•

29 de juny de 2016. Des de la Direcció General d'Ordenació Professional
i Regulació Sanitària s’informa que tenen previst obrir una roda de
contactes amb societats científiques infermeres per contrastar la proposta
i es comprometen a deixar el text enllestit, als voltants del 15 de juliol, a
punt de revisió jurídica final (des de Salut), per tal que pugui començar el
tràmit de Govern a primers d’agost.

•

22 de juliol de 2016. Proposta a Toni Dedéu Director Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya-AQuAS per valorar la viabilitat
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d'estendre a tot Catalunya el Consens Online sobre Prescripció Infermera
mitjançant l'aplicació de l'eina Health Consensus. S’adjunten els resultats
de la primera fase, la proposta de consens enfocada tant en els
conceptes com en l'operativa i el calendari i costos de la segona fase.
A la segona fase es vol fer una ampliació dels continguts del consens per
entrar més a fons en els aspectes operatius de la prescripció infermera a
tot Catalunya i implicant totes les entitats proveïdores de salut de
Catalunya
Es demana a l’AQuAS estendre a tot Catalunya el Consens Online sobre
Prescripció Infermera mitjançant l'aplicació de l'eina Health Consensus
aquesta vegada Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya (CCIIC), Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de
Catalunya (AIFICC) i el propi AQuAS.
22 de novembre de 2016. El Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de
Vitòria suspèn cautelarment la instrucció dictada pel Servei Basc de Salut, en la
qual s'especifica que "és competència de el personal d'Infermeria l'administració
de vacunes i la impartició de consells sanitaris pertinents en els mateixos termes
que es realitzaven amb anterioritat a l'entrada en vigor "de Reial Decret de
prescripció infermera. La suspensión cautelar es produeix després del recurs
presentat contra la Instrucció d'Osakidetza per part dels tres col·legis oficials
d'infermeria del País Basc, que consideren que la mesura no s'ajusta a la
legalitat vigent. Font: Redacción Médica.
•

16 de desembre de 2016. A la Comissió Tècnica DdS – CCMC - CCIIC,
el Consell de Col·legis de Metges (CCMC) va voler incorporar més canvis
al projecte de decret, tot i haver exhaurit sobradament el termini acordat.
Per aquest motiu, els responsables del DdS retornen el tema al conseller
de Salut.

•

2 de gener de 2017. Entrevista amb el Conseller Comín. Demana més
informació, que se li proporciona el 3 de gener de 2017, sobre la realitat
en diferents països, Les evidències sobre la seva avaluació, dades sobre
el parer de les infermeres i els infermers sobre aquesta qüestió. Se
l’informa sobre els treballs realitzats amb metodologia Health Consensus,
que es varen iniciar amb una mostra petita però que ja s’està treballant
de valent per estendre-ho a tot el territori- amb la col·laboració de
l’AQuAS i que abasta tots els professionals de la salut.
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•

21 de febrer de 2017. La directora general d'Ordenació Professional i
Regulació Sanitària informa de la decisió d’enviar en breu una enquesta
que proposa el Conseller Comin a la reunió del CPIC. Unanimitat en el
desacord dels seus membres pel fet que s’hagi dut a terme sense
consultar al CPIC.

•

21 de febrer de 2017.

Després de reiterades peticions de trobada.

primera convocatòria des de la Divisió GPFiAM amb el següent ordre del
dia:
✓ Plantejament per a la incorporació del col·lectiu infermer al sistema de
Recepta Electrònica
✓ Revisió de la proposta de productes susceptibles a ser indicats pel
col·lectiu infermer.
✓ Subscripció del Conveni de col·laboració entre Departament de Salut,
CatSalut i CCIC per tal que els professionals infermers poguessin
signar mitjançant la seva acreditació digital professional a nivell de
SIRE.
Es valora la situació legal del desenvolupament de la prescripció, es
presenta la documentació relativa al procés dut a terme en el seu
moment pel col·lectiu de metges i els responsables del CatSalut
proposen que sigui des del COIB que es facin esmenes al conveni
regularia el Marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la
Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya a
l’objecte d’implementar la signatura electrònica en els sistemes
d’informació del DdS .

•

3 de març de 2017. Reunida la Comissió de crisi i davant la possibilitat
de no decretar-se la norma catalana, es planteja una acció pública de
mobilització, els aspectes a valorar, com optimitzar l’esforç per poder durho a terme i calendari. Es posa en marxa un grup de treball des del que
es definirà l’acció en termes de recollida de dades i comunicació.

•

6 de març de 2017. El Departament envia l’enquesta demanada pel
Conseller Comín, que estarà activa fins el 19 de març. Posteriorment
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coneixerem oficiosament els resultats: quasi 35.000 correus i varen
respondre quasi 11.000 infermeres. Mai es varen fer oficials. .
•

19 d’abril de 2017. Atès que des de part infermera, es creu que
l’acreditació de professionals no pot estar vinculada al responsable
assistencial, sinó que ha d’anar vinculada als coneixements que ja té la
infermera, des de la direcció de Programes del COIB i l’Ajuda de facultats
i escoles d’Infermeria s’estudia la manera demostrar-ho. Es fa una prova
agafant com a referència el contingut dels estudis del Grau, relacionant
els coneixements que s’imparteixen en els àmbits d’interacció prioritaris
acordats amb el DdS: ferides, estomes, dolor i emergències. Amb les
dades recollides fins la data es lliura al DdS un primer quadre que
relaciona fàrmacs que infermeres i infermers de la pràctica i societats
científiques diuen que indiquen a la pràctica, especificant l’assignatura i
curs.

17 de maig de 2017. Salta la notícia sobre l’acord del PP i PSOE per modificar
el Real Decreto 954/2015. Els mitjans de comunicació es fan ressò de l’acord
del PP i PSOE per modificar el Real Decreto 954/2015.
•

26 de maig de 2017. Des del COIB s’envia al director de l’Àrea del
Medicament del CatSalut i a la directora general de Planificació en Salut,
un document amb les esmenes a l’esborrany de conveni que regularia el
Marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la
Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya a
l’objecte d’implementar la signatura electrònica en els sistemes
d’informació del DdS.

•

13 de juny de 2017. Recordatori des de Gerència del COIB al director de
l’Àrea del Medicament del CatSalut, de la proposta enviada el 26 de maig
sobre l’esborrany de conveni que regularia el Marc de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya a l’objecte d’implementar la
signatura electrònica en els sistemes d’informació del DdS .

•

14 de juny de 2017. Des del CCIIC s’acorda mantenir la mobilització de
les infermeres pel dia 29 de juny de 2017 i es revisa l’organització:
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✓ Durant un dia (de 9 a 20 hores) les infermeres compliran el RD de la
prescripció infermera.
✓ Es convoca a totes les infermeres catalanes per recollir dades per
mostrar les conseqüències de l’acompliment del RD: per l’usuari, amb
més visites, més cues, més espera i pel sistema de salut repercutirà
en derivacions i col·lapse.
✓ L’objectiu és que es produeixi un impacte mediàtic reflectint aquestes
conseqüències amb els següents missatges: si es compleix el RD el
sistema de salut es col·lapsa, i no es pot esperar més l’aprovació de
la norma catalana, ja que les infermeres porten més d’un any
esperant aquesta i treballant sense emparament legal.
✓ Els indicadors que es volen recollir.
✓ Con es recolliran els indicadors.
✓ Prèviament cal una important i rapidíssima campanya de comunicació
de la mobilització. Els Col·legis determinaran centres referents de la
demarcació on poder posar-hi el focus de l’acció en termes de
comunicació, alhora d’enviar els mitjans de comunicació el dia de la
jornada. També s’apunta la informació i difusió de la convocatòria a
col·legiades i col·legiats, així com la difusió als mitjans locals dels
materials de comunicació (convocatòria, nota de premsa, etc.)
•

19 de juny de 2017. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya (CCIIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de
Catalunya (AIFiCC) posen en marxa la 2ª fase de l’Estudi Consensus
Prescripció Infermera que té com a objectiu recollir l’opinió sobre el futur
desplegament de la prescripció Infermera per part dels professionals de
la salut implicats en aquests procés a tot Catalunya: Infermeres/s,
metges/es i farmacèutics/ques.

•

27 de juny de 2017 Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco por
la que confirma la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco de
Salud del mes de mayo de 2016 que permet a les infermeres i infermers
bascos a vacunar la població sense necessitat d'exigir una prescripció
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mèdica prèvia individualitzada, una premissa contrària a el Reial Decret
954/2015 que regula la prescripció infermera.
• 28 de juny de 2017. Es desconvoca la jornada de mobilització arran de
l’anunci fet pel conseller de Salut en el que comunicava una roda de
premsa pel dia 30 de juny, per presentar el projecte de decret d’indicació,
ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris
per part de les infermeres i infermers. Es reclama el text definitiu que ha
d’entrar a tràmit. Des del Consell es fa una primera nota de premsa i
després una nota informativa més ampliada, que també es va enviar en
castellà al president del CGE.
• 30 de juny de 2017. El Conseller de Salut, Toni Comin, anuncia en roda
de premsa l’inici de la tramitació del projecte de decret d’indicació, ús i
autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per
part de les infermeres i infermers. Presentació del Conseller de Salut,
Toni Comín
•

5 de juliol de 2017. El Consejo General de Enfermería de España es
pronuncia sobre el projecte de decret català advertint que “la tramitación
del proyecto de Decreto catalán deberá acompasarse y adaptarse a lo
que se decida a nivel estatal” i que “Extraña, en consecuencia, que, a
pesar de conocerse el estado de situación del acuerdo entre profesiones
para modificar el Real Decreto estatal - como se explicó por la Ministra a
todos los integrantes del Consejo Interterritorial -, y de haberse votado
por unanimidad por parte de todas las CC.AA delegar la resolución del
conflicto en el Foro de las Profesiones, se ponga en marcha en Cataluña
un proceso que sólo va a poder avanzar a medida que se cierre el texto
de la modificación requerida a nivel estatal.”

•

26 de juliol de 2017 El Govern acorda obrir la consulta pública prèvia a
l’aprovació del decret.

•

10 de setembre de 2017 El Govern tanca el procés de consulta pública
del projecte de decret de la prescripció infermera: 93% de valoracions
favorables. Una consulta pública que ha estat un pas fonamental en el
que el Govern ha donat a conèixer les raons que fan que aquesta
regulació sigui necessària. Des del portal de participació ciutadana en
línia de la Generalitat de Catalunya, participa.gencat.cat, els ciutadans i
diferents actors de la societat civil han pogut opinar sobre la memòria
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preliminar del projecte de decret de la prescripció infermera. Cal recordar
que el text del decret en base a l’acord entre el DdS i el Consell.
La consulta ha tingut 569 entrades, ha recollit 59 opinions, de les quals
55 són a favor, de la necessitat de regular el marc organitzatiu que
empari l’exercici professional de les infermeres catalanes en relació a la
prescripció infermera. El Consell de Col·legis de Metges i el Sindicat de
Metges de Catalunya fan constar el seu desacord.
•

28 de setembre de 2017. La Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el seu document
“Recomendaciones de vacunación frente a la gripe Temporada 20172018”, apartat E - Administración de la vacuna frente a la gripe diu el
següent:
“Esta vacunación se realiza como consecuencia de una decisión de la
autoridad sanitaria en materia de salud pública, por un riesgo
epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva y la de las
personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta
enfermedad, por lo que no requiere diagnóstico ni prescripción previa.
Estas recomendaciones de vacunación se formulan al amparo de lo
establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, y en la normativa de las Comunidades Autónomas en esta
materia”.

24 d’octubre de 2017 Acord Foro profesional: Foro de la Profesión Médica i la
Mesa de la Profesión Enfermera (CGE y SATSE)
28 d’octubre de 2017 Cessen al Govern de Catalunya i entra en vigor el 155
•

30 d’octubre de 2017. Segueixen les diferents interpretacions sobre la
legalitat o il·legalitat de que les infermeres vacunin contra la grip sense
prescripció mèdica prèvia. Es publica el Comunicado ante el acuerdo del
foro de las profesiones sanitarias para modificar el RD 954/2015, de
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros:
“Desde la Mesa de la Profesión Enfermera recordamos a todos/as las
enfermeras/os que, en base a esta normativa y a la reciente sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la administración de todas
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las vacunas, tanto en las campañas estacionales como las del calendario
vacunal, debe realizarse previa prescripción médica individualizada.”
30 d’octubre de 2017. El Col·legi Odicial d’Infermeria de les Illes Balears
informa de la Comunicació del Servei Balear de Salut (IB-Salut) sobre la
campanya de vacunació de la grip en sentit contrari: En nuestra comunidad,
contamos con una nota del Director General avalando la administración de
vacunas en base a los calendarios vacunales aprobados. Que sepamos, hasta la
fecha, nadie ha solicitado la suspensión de dicha nota ni ha solicitado su
paralización.
31 d’octubre de 2017. Comunicat del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes
Balears sobre la campanya de vacunació de la grip, en el sentit que les
infermeres poden vacunar amb total normalitat, sense necessitat de prescripció
prèvia individualitzada, atenent les directrius del Ministeri de Sanitat i de la
Direcció General del IB-Salut. El COIBA no comparteix el comunicat de la Mesa
de la Professió Infermera (CGE i SATSE), amb una interpretació que podria tenir
greus conseqüències per a la salut pública de la població.
7 de novembre de 2017. Des del Ministerio de Sanidad obren consulta prèvia
fins el 22/11/2017 per a la modificació de RD 954/2015
•

8 de novembre de 2017. Des del DdS ens confirmen que la majoria
d’esmenes proposades al projecte de decret català han estat acceptades
i que tot i la situació política a Catalunya, el text entra al Sistema
d’Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV). El
SIGOV és el sistema d'informació amb el qual es gestiona i es posa a
disposició dels seus usuaris la documentació relativa a les reunions del
Consell Tècnic, de la Comissió Tècnica de la Funció Pública i del Govern,
i es realitzen determinats tràmits en relació amb aquestes reunions.

15 de novembre de 2017 Surt a informació pública la memòria del Proyecto de
Real-Decreto de modificación del Real-Decreto 954/2015, cosa que confirma que
aquest RD està també en tràmit. En aquest cas, la Organización Médica Colegial
no ha posat traves. Metges de Catalunya (MC) al·lega mostrant el seu desacord.
En el plec de consideracions presentat durant el tràmit de consulta pública el
sindicat insisteix que “la indicació de qualsevol fàrmac, estigui o no subjecte a
prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ” i que l’acte de
diagnosticar és competència “exclusiva” del metge.
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•

22 de novembre de 2017. Des del CCIIC s’envien al Ministerio de
Sanidad les consideracions al Proyecto de Real-Decreto de modificación
del Real-Decreto 954/2015 en base als acords a Catalunya i d’acord amb
el DdS que ho fa en el mateix sentit: Escrit de Consideracions del Consell
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya dirigida a la Secretaria
General de Sanidad y Consumo de la Dirección General de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en
el trámite de consulta pública previa relativa a la iniciativa del Proyecto de
Real-Decreto de modificación del Real-Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
por parte de los enfermeros.

30 de novembre de 2017. Redacción Médica publica la noticia: Giro judicial: la
vacuna de la gripe no requiere prescripción médica. Informen que la Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha
dictat un auto mitjançant el qual desestima el recurs interposat per SATSE contra
l'obligació imposada per la conselleria de vacunar enfront de la grip i el
pneumococ. Es pronuncia en sentit oposat a l'TSJ basc. La noticia diu, entre
d’altres, que: El auto concreta que los magistrados toman esta decisión “en aras
de preservar la salud colectiva”, dado que “es una decisión de la autoridad
sanitaria en materia de salud pública por un riesgo epidemiológico” y que nada
acredita que la administración por parte del personal de Enfermería de esas
vacunas pueda “poner en riesgo la salud de sus destinatarios”. Además, estima
que “cabe la excepción” de sacar las vacunas de medicamentos administrados
solo con prescripción dado que estamos hablando “de una acción sanitaria
preventiva”.
•

1 de desembre de 2017. En declaracions a la premsa, des del DdS
confirmen l’afectació del 155 al decret català de prescripció infermera.

•

12 de gener 2018. A petició del CCIIC des del DdS es confirma que les
infermeres poden administrar les vacunes sistemàtiques sense
prescripció mèdica. Des del COIB s’informa del Comunicat del Consell de
Col·legis d’Infermeres i infermers de Catalunya on assegura que des del
Departament de Salut es confirma que les infermeres poden administrar
les vacunes sistemàtiques sense prescripció mèdica La Direcció General
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la Conselleria de Salut
reitera la vigència de la nota informativa publicada el 2016 en la que
aclareix que les actuacions de les infermeres i infermers en l’àmbit de la
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vacunació, desenvolupades en compliment del calendari de vacunacions
sistemàtiques, no vulneren el que estableix el Reial decret 954/2015, i no
comprometen, en cap cas, la cobertura plena de les pòlisses
d’assegurança per responsabilitat civil professional que emparin
l’actuació d’aquest col·lectiu.
•

12 de març de 2018. Des del Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya es trameten al Ministerio de Sanidad, Servicios
sociales e Igualdad al·legacions relatives en tràmit d’audiència al text el
projecte de Reial Decret de modificació del RD 954/2015, de 23
d’octubre, pel que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació
de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.
Es remeten també al president del Consejo General de Enfermería de
España pel seu coneixement.

1 de juny de 2018 DECRET 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el
vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya. Alba Vergés i Bosch, Consellera de Salut.
7 de juny de 2018. Pren possessió la ministra de Sanitat Carmen Montón
•

21 de juny 2018. Primera trobada amb la Consellera Vergés. Dossier
recopilatori. Se li presenta un dossier amb els temes prioritaris, on hi
consta l’estat actual de la prescripció.

5 de juliol de 2018. Sentència del TC sobre el recurs interposat per Junta
d’Andalusia contra el Reial-Decret 954/2015 A la vista de la Sentència del
Tribunal Constitucional de reiterada referència, escau revisar el Projecte de
Decret català, molt avançat en la seva tramitació, així com les previsions del
Projecte de Reial-Decret estatal. A destacar: atribueix la competència per
acreditar les infermeres i els infermers per a la “prescripció infermera” de
medicaments i productes sanitaris i regular el procediment per a la sol·licitud, la
tramitació i l’emissió de l’acreditació a les comunitats autònomes respectives.
•

18 de juliol de 2018. Reunió al DdS on ens anuncien que estudiaran les
modificacions que caldrien fer al projecte de decret català arrel de la
sentència del Tribunal Constitucional de 05/07/2018 i fer viables els dos
decrets.
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5 de setembre de 2018. RESOLUCIÓ SLT/2067/2018, de 5 de setembre, per la
qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la
Salut (CatSalut), de 19 de juny de 2018, pel qual s'aprova l'estructura dels
òrgans centrals del Servei Català de la Salut.
a) La Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.
b) La Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica.
c) La Divisió d'Acció Territorial del Medicament.
11 de setembre de 2018. Dimiteix la ministra de Sanitat Carmen Montón
13 de setembre de 2018. Pren possessió la ministra de Sanitat Maria Luisa
Carcedo
•

19 de setembre de 2018. La degana del CCIIC presenta el document
Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits
d’interacció: ferides, estomes, dolor i emergències realitzat pel Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per a la identificació dels
estàndards de coneixement requerits pel desenvolupament del futur
decret de prescripció infermera a Catalunya en els àmbits de cura de
ferides, estomes, dolors i emergències. Aquest document constata que
els fàrmacs que les infermeres de la pràctica reconeixen que usen i
indiquen, estan inclosos en els diferents plans docents dels estudis del
Grau d’Infermeria de la totalitat de les universitats catalanes. Aquest és
un document fonamental per demostrar que és innecessària la formació
complementària per el us, indicació i autorització, que des de diferents
sectors es defensa. El requeriment d’actualització i formació continua,
que és un precepte ètic per a qualsevol infermera, no justifica per si sol i
en cap cas, que s’obligui a les infermeres a formació addicional per poder
acreditar-se per prescriure.
S’entén que és prioritari seguir amb l’àmbit d’interacció dedicat a la
Gestió infermera de la demanda (GID) i el Plenari del CCIIC adopta de
bon grat aquest treball per a tot el territori de Catalunya ocupant-se dels
treballs d’edició per a la seva propera publicació.

23 d’octubre de 2018. Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos
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sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. BOE núm. 256 de 23 de
octubre de 2018.
• 6 de novembre de 2018. En una primera anàlisi del contingut del text
publicat i sens perjudici d’una anàlisi més acurada, des del Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), es fan les
primeres consideracions al 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 (BOE núm. 306, de
23.12.2015), publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 256, de
23.10.2018.
Aquest Reial-Decret, que té caràcter bàsic, pretén superar les dificultats
sorgides en l’aplicació del Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, el qual
va introduir disfuncions molt importants en l’exercici professional de les
infermeres i infermers pel que fa a la indicació, ús i autorització de
dispensació de medicaments i productes sanitaris que aquest col·lectiu
professional ve desenvolupant des de temps immemorials i de manera
plenament satisfactòria en la pràctica clínica quotidiana. També incorpora
les darreres normes relacionades, així com el pronunciament de la
Sentència del Tribunal Constitucional 76/2018, de 5 de juliol de 2018,
dictada en el conflicte interposat pel Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma d’Andalusia contra diversos preceptes del reglament
assenyalat.
A partir de la seva publicació, cada comunitat autònoma ha d’adequar la
seva legislació tenint en compte el sistema d’acreditació que preveu
aquesta disposició, així com també que les infermeres tinguin accés a la
recepta i signatura electrònica.
• 11 de desembre de 2018. Joan Conesa, gerent del COIB, participa en el
Plenari del CCIIC per a informar sobre l’esborrany de conveni que s’ha
treballat junt amb Josep Torrent-Farnell, director de l'Àrea del
Medicament, per desenvolupar el marc de col·laboració pels certificats
digitals que identifiquen a les infermeres i infermers col·legiats de
Catalunya que presten serveis al sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT) i que ha de possibilitar la prescripció
infermera (accés a la història clínica compartida i receptació electrònica).
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Explica tots els antecedents, així com la legislació pel que fa a la recepta
electrònica i la normativa de la regulació pel desenvolupament
d’autentificació de professionals en un sistema de doble factor. Els
Col·legis seran autoritats de registre i hauran de decidir l’empresa
proveïdora amb qui signar contracte.
• 16 de gener de 2019. El Plenari del CCIIC ratifica la proposta de conveni
que inclou, entre d’altres:
•

La voluntària subscripció al mateix per part dels quatre
col·legis catalans.

•

La llibertat en l’elecció del proveïdor de certificats (amb acord
amb el SISCAT pel que fa al tipus de certificat i al suport
criptogràfic).

•

L’actualització del marc legal regulador (publicació del Reial
Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, que 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 de les infermeres i
infermers).

•

L’obligació per part del DdS fer-se càrrec dels costos
estrictament d’emissió dels certificats digitals d’infermera i
infermer col·legiat.

•

17 de gener de 2019. Informació pública del Projecte de decret de
regulació del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers
per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de
medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

19 de gener de 2019. La Junta d'Andalusia anuncia que després de la publicació
del RD 1302/2018 pel qual es modifica el RD 954/2018 de 23 d'octubre i prèvia
comprovació de les dades que consten en l'expedient de personal dels
professionals que compleixen el requisit d'experiència laboral mínima d'un any,
exigit per a l'acreditació el Servei Andalús de Salut ha posat a disposició de cada
professional el certificat d'acreditació a través de la pàgina web del Servicio
Andaluz de Salud (SAS).El certificat habilita les infermeres / infermers tant per a
la prescripció independent com per a la prescripció col·laborativa en els
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protocols vigents en l'actualitat en el Sistema Sanitari Públic d'Andalusia (SSPA),
fins a la revisió o incorporació de nous protocols validats des del Ministeri de
Sanitat, Consum i Benestar Social, no essent necessària formació addicional o
acreditació a través de l'Agència de Qualitat Sanitària d'Andalusia.
25 de gener de 2019. El CGE informa sobre l’inici de la consulta pública del
decret per acreditar a les infermeres per prescriure a Catalunya.
• 25 de gener de 2019 Des de la Comissió de Crisi s’analitza el contingut
del Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les
infermeres i infermers per a I’exercici de la indicació, ús i autorització de
la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà que s’ha
sotmès a informació pública.
Aquest projecte de decret concreta el procediment d’acreditació de
professionals en base al Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por
el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que
se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros, sobre el que des del Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya ja es va pronunciar el 6 de novembre passat. A
l’espera de la necessària valoració jurídica per fer-hi al·legacions, si
s’escau.
• 30 de gener de 2019. El CCIIC convoca a l’ADEIC i a les societats
científiques que representen les especialitats reconegudes (AIFiCC,
ASCISAM, ACIP, ACLL, ACITSL, Julia Gonzalez de la SEEGG), per
començar a acordar els termes en que ha de desenvolupar-se el Curs
d’adaptació per a l’acreditació de la competència professional infermera
en la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de
productes sanitaris d’us humà en l’àmbit de les cures generals i
especialitzades. Es prenen els primers acords i s’acorda fer front comú.
Entre els acords hi figuren:
o

Tot i que la intenció del DdS és delegar-ho al CCIIC, aquest és
compromet a prendre les decisions conjuntament amb l’ADEIC pel
que fa a l’àmbit generalista i les societats científiques pel que fa a
l’àmbit especialista.

o

La modalitat de preferència és virtual.
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o

El curs ha de tenir continguts que no s’imparteixin en el grau
d’Infermeria.

• 25 de febrer 2019. Es torna al punt 0. La postura del col·legis catalans

defensada des del COIB és que es reivindiquen les mateixes condicions
que es van donar pel col·lectiu mèdic.
• 6 de març de 2019. Tenim coneixement del curs que s’ofereix a
Andalusia. Valorem que s’allunya del plantejament que es vol fer a
Catalunya.
• 26 de març de 2019. Es fa públic el document: Estàndards de
coneixement en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’interacció: Ferides,
estomes, dolor i emergències, elaborat des de la Direcció de programes
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) durant el
2018 amb el propòsit d’avançar-se als requeriments d’identificació dels
estàndards de coneixement que exigeix el projecte de Decret pel qual es
regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la
indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes
sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers, elaborat
des del DdS , per tal que la infermera o infermer que ho sol·liciti, li sigui
reconeguda la competència d’indicar, usar i autoritzar la dispensació de
medicaments subjectes a prescripció mèdica. Amb la col·laboració de les
facultats i escoles d’Infermeria catalanes, societats científiques i
professionals infermers experts s’identifiquen aquells medicaments,
subjectes o no a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar formen part
de la pràctica infermera habitual i s’evidencia el curs, l’assignatura i la
universitat on es proporciona la formació en el Grau d’Infermeria.
• 03 d’abril de 2019. Des del COIB es recullen les diferents esmenes i
elabora la proposta de nou redactat del Conveni entre CCIC,
Departament de Salut i CatSalut sobre el desplegament de la signatura
electrònica de les infermeres. El mateix 3 d’abril des del CCIIC s’envia als
quatre col·legis catalans convidant-los que ho remetin als seus serveis
jurídics. L’endemà, 4 d’abril s’avença el text al Director de Professionals
de la Salut, Marc Ramentol perquè ho remeti a les instàncies del DdS que
cregui més convenient per tal d’agilitzar el procés.

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
37

3 d’abril de 2019. Les Illes Balears posen marxa el procés d’acreditació
d’infermeres i infermers per a prescriure.
• 24 d’abril de 2019. El CCIIC convoca de nou a l’ADEIC i a les societats
científiques que representen les especialitats reconegudes (l’AIFiCC,
ASCISAM, ACIP, ACLL, ACITSL, representant a Catalunya de la
SEEGG), per seguir acordant els termes en que ha de desenvolupar-se el
Curs d’adaptació per a l’acreditació. Entre els acords:
o

El curs ha de ser online i d’una durada de 4-5 hores

o

L’objectiu general ha de ser conèixer el sistema de recepta
electrònica que facilita l'accés a la prestació farmacèutica, de manera
segura, sostenible i amb qualitat i com a objectius específics
qüestions com l’entorn legal, l’ordre de dispensació infermera
farmacològica, diferents sistemes operatius relacionats amb la
dispensació infermera, etc.

o

Contindrà cassos pràctics tant per la infermera generalista com
l’especialista.

o

Constarà dels mateixos mòduls per generalistes i especialistes, amb
la diferencia dels casos pràctics. Cada societat elaborarà els seus en
base a una estructura comuna.

•

7 de maig de 2019. Reunió de seguiment amb representants de la
GPFiAM pel contingut del conveni per a la signatura digital. Per primera
vegada ens parlen dels treballs per iniciar les modificacions del sistema
de recepta electrònica

•

27 de maig de 2019. Des de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques
de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament del
CatSalut (GPFiAM) es confirma per correu electrònic que estan treballant
en una primera proposta de requeriments funcionals per a la incorporació
del col·lectiu infermer a la Recepta Electrònica i proposen la creació d’un
Grup de Treball CatSalut-CCIC/Col·legis i convocar una primera sessió
de treball per abans de l’estiu.

•

3 de juliol de 2019. Primera sessió del Grup de Treball convocat per la
GPFiAM per a la definició dels requeriments funcionals per a la
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incorporació a Recepta Electrònica del col·lectiu d’infermeria. Durant la
reunió expliquen el desenvolupament i desplegament del sistema de
Recepta Electrònica (SIRE). Per possibilitar la indicació infermera
electrònica serà necessari, en primer terme, que CatSalut evolucioni el
SIRE i, posteriorment, que les entitats proveïdores adaptin els
programaris d’estació clínica a la nova versió de SIRE, així com els
procediments de treball dels centres, si s’escau. L’objectiu de la reunió va
ser validar els requeriments funcionals a desenvolupar a SIRE.
•

4 de juliol de 2019. Des de la GPFiAM faciliten el llistat de productes
sanitaris i medicaments que no requereixen de prescripció mèdica. De del
COIB s’inicien els treballs de confecció d’un catàleg organitzat,
consultable i molt accessible allotjat a la web del COIB: Catàleg de
productes sanitaris i medicaments no subjectes a prescripció mèdica

•

17 de juliol de 2019. Compareixen al Consell Plenari del CCIIC Marc
Ramentol, director general de Professionals de la Salut, i Alicia Avila,
subdirectora general d’Ordenació i Desenvolupament Professional. El
projecte de decret que ha de permetre l’acreditació de professionals a
Catalunya està en el procés final.
Informen sobre l’estat en què es troba la tramitació del decret i les
accions a dur a terme a partir de l’entrada en vigor del mateix. Expliquen
que el proper 25 de juliol la Comissió Jurídica Assessora aprovarà el
dictamen, i el següent pas és el Consell Tècnic del Govern, i aquest el
sotmetrà al Govern, per tant, la seva aprovació no serà abans de finals
d’agost. Nou retard sobre la previsió de comptar amb decret abans de
l’estiu. Tot i això, afirmen que l’objectiu segueix sent que la pràctica
totalitat de les infermeres de Catalunya estiguin acreditades a finals de
2019.
Indiquen que aquest és un primer pas, però el procés general no
finalitzarà fins que no es tinguin els protocols relacionats amb els
medicaments subjectes a prescripció mèdica que corresponen a la
pràctica autònoma de la infermera. Des del Departament de Salut no es
descarta establir alguna mesura en forma de normativa autonòmica per
desencallar-ho.
Presenten el procediment d’acreditació de les infermeres per a la
prescripció infermera. El tràmit serà totalment electrònic a través del
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canal empresa, on també hi haurà disponible un seguit de documentació
relacionada. Comptarà amb dos procediments: un ordinari i un altre
extraordinari. Les sol·licituds ordinàries podran presentar-se amb caràcter
indefinit, i està adreçat a les infermeres que treballen per compte propi o
aliè, en centres sanitaris i socials. En quant a l’extraordinari, s’ha establert
un període excepcional de 4 mesos des de l’entrada en vigor del decret,
perquè els centres SISCAT comuniquin al Departament de Salut les
infermeres que estan en condicions d’accedir a l’acreditació. L’acreditació
atorgada s’inscriurà al Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya.
Així mateix, donen compte dels requisits per a l’acreditació, tant pel que
fa a les cures generals i les especialitzades, fent constar, a banda de la
titulació, l’acreditació de l’experiència mínima d’1 any, o be la superació
del curs d’adaptació gratuït. La mateixa presentació es fa l’endemà, 18 de
juliol, en el marc de la Comissió de crisi on hi assisteix el director general
de professionals de la salut, Marc Ramentol i la subdirectora general
d’ordenació i desenvolupament professional, Alicia Ávila.
•

21 de juliol de 2019. Publicació de l’informe de l’AQuAS: Prescripció
infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya
sobre els seus beneficis.
L’informe ha estat impulsat conjuntament des del Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), l’Associació d’Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) sobre l’estudi iniciat el 2016
amb l’objectiu de mesurar el grau de consens, potencialment entre tots
els professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la
prescripció infermera a Catalunya. El document recull els resultats de la
investigació
on
van
participar
infermeres/rs,
metges/ses
i
farmacèutics/ques en una enquesta basada en la metodologia Health
Consensus.
Les conclusions de l’informe destaquen el consens percebut entre els
professionals sobre els beneficis de la prescripció infermera, entre els
quals s’hi descriuen l’apoderament de la professió infermera, la millora de
la coordinació assistencial i la seva qualitat i l’augment de l’eficiència en
el procés de detecció de necessitats i intervencions dirigits a les persones
ateses on la infermera té un paper clau. Font: CCIIC
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•

25 de juliol de 2019. En un correu enviat des de la GPFIAM plantegen
un entorn de proves tecnològiques per comprovar la viabilitat dels
certificats digitals al núvol. Informen que els tècnics de SIRE ja estan
treballant en el desenvolupament del sistema segons els requeriments
funcionals de SIRE validats a la reunió celebrada el 3 de juliol. Un cop
s’hagi desplegat la nova versió de SIRE que permeti la prescripció
electrònica als professionals infermers, serà necessària l’adaptació dels
programaris d’estació clínica de les entitats proveïdores. Asseguren que
s’ha establert com a prioritària l’adaptació a la prescripció infermera i
actualment s’estan definint els requeriments funcionals de les estacions
clíniques.

• 6 de setembre 2019 Amb la finalitat d’anar avançant en la revisió de les
Guies de Pràctica Clínica (GPC) necessàries per la indicació infermera
dels medicaments SI subjectes a prescripció mèdica, en compliment al
RD 1302/2018, de 22 d’octubre i així poder donar seguretat jurídica a les
infermeres mentre no estiguin aprovades, es planteja un estudi per
validar les guies clíniques existents i així, poder establir quines d’aquelles
guies assoleixen criteris de qualitat que els hi aporten fiabilitat per ser
aplicades
• 9 de setembre de 2019. Comunicació des de la GPFIAM. Envien
document divulgatiu que han fet arribar a les entitats proveïdores i les
Patronals sobre la incorporació del col·lectiu d’infermeria a Recepta
Electrònica. Informen de què està previst que aquest mes de setembre
es desplegui a l’entorn de proves la nova versió de SIRE, que
possibilitarà la prescripció infermera electrònica. Un cop s’hagi publicat,
les entitats en podran fer les adaptacions oportunes; tot i que “l’objectiu
és que la indicació infermera electrònica s’iniciï al primer trimestre de
2020”.
També informen que estan tancant amb l’Assessoria Jurídica una nova
versió del Conveni, que faran arribar tan bon punt estigui enllestida.

•

10 de setembre de 2019. S’envia per correu electrònic la proposta als
quatre col·legis catalans per a la seva aprovació o esmenes si s’escau.
Recollits els suggeriments, el 13 de setembre de 2019 s’envien a la
GPFiAM i s’informa per correu electrònic a les presidentes/t dels col·legis
i es dóna compte al Consell Plenari del 25 de setembre de 2019.
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•

19 de setembre de 2019. Des de la GPFiAM informen què ja està
disponible a l'entorn de proves la solució de SIRE que possibilitarà la
indicació infermera electrònica.

•

20 de setembre de 2019. Marc Ramentol, director general de
professionals de la salut, fa arribar l’esquema del curs d’adaptació amb
algunes modificacions que proposa, a l’espera d’acabar de completar-ho
conjuntament i en relació al contingut dels casos pràctics. Informa que
han començat els contactes amb la GPFiAM del CatSalut per tal
d’estudiar quin és la millor opció per adaptar el curs que ja existeix i que
gestiona la CAMFIC. Es proposa sotmetre-ho a consideració del Plenari
del CCIICF i programar nova reunió. Per anar avançant la valoració, es
transmet als membres del Plenari l’endemà 21 de setembre de 2019.

• 22 d’octubre de 2019. Primera reunió convocada des de la Divisió de
Prestacions Farmacèutiques de la GPFiAM per tractar els temes del curs
d’adaptació:
Es recorda que el curs s’hauria d’iniciar el 27 de febrer de 2020, atès que
el termini màxim de resolució de l’acreditació és de sis mesos des de
l’entrada en vigor del Decret 180/2019, de 27 d’agost, pel qual es regula
el procediment d’acreditació de les infermeres i els infermers per a
l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments
i productes sanitaris d’ús humà, estableix els requisits per obtenir
l’acreditació, que són de titulació i experiència professional mínima d’un
any o, en el seu defecte, superació d’un curs d’adaptació.
• 31 de octubre de 2019. Informen des de la GPFiAM que s’està fent
difusió a les entitats proveïdores sobre la incorporació de les infermeres i
infermers al SIRE, per tal de garantir que la indicació electrònica
infermera s’iniciï en el termini establert. Les entitats sol·liciten disposar
d’un certificat digital de signatura electrònica per poder fer proves a les
estacions clíniques abans de l’inici de l’activitat en real.
•

4 de novembre de 2019. En el si del COIB es comença a treballar un
document per consensuar la base per elaborar la revisió de les GPC
existents. La intenció és formar un equip d’infermeres amb coneixement
de recerca i amb expertesa en els àmbits d’atenció primària i comunitària,
hospitalària i sociosanitaria.
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• 26 de novembre de 2019. Al matí a la seu del CCIIC on Joan Conesa,
gerent del COIB informa als quatre col·legis catalans sobre les empreses
proveïdores de certificats digitals per accedir al sistema d’informació que
ha contactat. Al migdia, es reuneixen representants dels quatre col·legis
catalans amb els responsables del Departament de Salut,. S’aclareixen
dubtes de tipus tècnic i sobretot jurídic entre els lletrats representants del
col·legis i els del DdS assistents. Cada col·legi haurà d’aprovar el conveni
en junta de govern.
• 17 de desembre de 2019. Nova reunió amb responsables de la GPFIAM
on proporcionen informació sobre l’estat de situació dels mòduls del curs,
documentació revisada i actualitzada per la GPFiAM en base a les
esmenes proposades, documentació per a l'acreditació del curs, Guia de
l'alumne i continguts de l’Ordre de dispensació electrònica

13 de gener de 2020, Salvador Illa, ministre de Sanitat

•

15 de gener de 2020. Es consensua amb l’Oficina de Recepta
Electrònica de la GPFiAM, la normalització dels certificats digitals de
signatura qualificada. D’aquesta manera donem compliment al que
s’estableix a l’acord entre el CCIC, els quatre col·legis d’infermeres de
Catalunya i el CatSalut, pel que fa als requisits dels certificats digitals.
S’inicia el període proves, posant a disposició de diferents institucions els
certificats digitals provisionals, amb la intenció de que puguin testar el seu
correcte funcionament. Caldrà, un cop verificat el seu correcte ús i
funcionalitat al sistema SIRE, l’opinió i acord entre els quatre col·legis per
decidir el proveïdor (Autoritat de Certificació i Registre) amb el qual es vol
signar els contractes per poder prestar el servei com a Autoritat de
Registre.

• 20 de gener de 2020. Convocatòria de Maria Sardà Raventós, Directora
general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut al
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya a i al Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya per informar que des de la
Comissió Permanent de Farmàcia del Ministeri de Sanitat es posa en
marxa un grup de treball amb l’objectiu d’establir un pla de treball per tal
d’elaborar guies assistencials per a la indicació, ús i autorització de
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dispensació per part de les infermeres de medicaments SI subjectes a
prescripció mèdica, tal i com estableix el RD1302/2018, de 22 d’octubre,
pel que es regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros.
La metodologia de treball proposada pel Ministeri de Sanitat és que
s’assignin a les diferents CCAA l’elaboració de guies assistencials prèvia
priorització i distribució de les mateixes, que la resta de CCAA revisin les
guies assistencials elaborades a través dels seus experts i remetin les
esmenes i suggeriments al grup de treball del Ministeri. El grup de treball
del Ministeri revisarà les aportacions de les CCAA i validarà la proposta
final.
Des de la Direcció general d'Ordenació i Regulació Sanitària del DdS
demanem que cada Consell seleccioni els/les professionals als qui fer
arribar tant les guies assistencials per revisar, com les guies assistencials
a elaborar per part de Catalunya.
• 29 de gener de 2020. Primera reunió del grup tècnic de Catalunya,
composat per membres de CatSalut, metges i infermeres expertes en
representació dels consells respectius i que, al menys per part infermera,
aniran canviant en funció de la guia que es treballi, excepte Rosa Bayot
Escardívol que hi assistirà a totes en tant que infermera referent en totes
les guies i en qualitat de coordinadora.
La subdirectora general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i
Farmacèutiques explica que per indicacions del Ministeri de Sanitat totes
les guies es diran: “Guía asistencial para la indicación uso y autorización
de dispensación de medicamentos por enfermeras en personas con xx”,
seguit del problema de salut que va dedicada (ferides, HTA, diabetis, i
dolor, ...). Aquestes guies, elaborades cada una d’elles pels experts
assignats per cada comunitat, hauran de ser revisades pels equip de
treball de la resta d’autonomies, i un cop feta la revisió es presentaran a
la Comisión Permanente de Farmacia. El Grup de Treball de Catalunya,
haurà d’elaborar la Guia assistencial que tracta de la Insuficiència Renal.
Fins el moment pendents de revisió s’han elaborat les guies relacionades
amb ferides, analgèsia i febre, hipertensió arterial i anafilaxi.
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S’acorda que quan el Departament rebi una guia es farà una revisió inicial
de la part comuna a totes les guies i s’enviarà a la infermera coordinadora
perquè els experts en cada matèria elaborin el llistat de medicaments. Un
cop realitzades aquestes dues parts, s’enviaria a tot el grup tècnic per la
seva revisió.
Es recorda que existeix un termini de dos anys per l’elaboració de les
guies des de la publicació del RD 1302/2018 i que aquest termini finalitza
el 24 d’octubre del 2020.
• 6 de febrer de 2020. S’inicien les sol·licituds a infermeres expertes i
societats científiques infermeres que facin proposta de medicaments que
consideren que cal incorporar en les diferents guies que s’havien elaborat
per les diferents comunitats. Els llistats rebuts
s’enviaran a
la
subdirectora general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, a
la Cap del Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques (Direcció
General d'Ordenació i Regulació Sanitària) i a la gerència del medicament
per la seva revisió.
• 13 de febrer de 2020. La Gerent del Medicament del CatSalut confirma
al CCIIC que ja s’ha presentat a les entitats proveïdores el model de
provisió de certificats de les infermeres en el marc d’una Comissió de
Proveïdors. El model va tenir una molt bona acceptació per part del
sector. S’inicia la roda de signatures de cada presidenta/t després de
l’aprovació de cada junta de govern de cada col·legi d’infermeres i
infermers català.
• 22 de febrer de 2020. Des del Departament de Salut publiquen la nota
de premsa relativa al conveni amb els col·legis i el CCIIC per tirar
endavant la signatura electrònica. El CCIIC publica la noticia i el COIB
se’n fa ressò.
4 de març de 2020. Pren possessió la nova Junta de Govern al COIB
encapçalada per la infermera Paola Galbany i Estragués de la candidatura
Infermeres 2020.
14 de març de 2020. Es declara l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. BOE núm. 67, de 14/03/2020.
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• 17 de març de 2020. Des de la GPFIAM informen que en els propers
dies donaran format als documents del curs perquè siguin publicables i
necessiten indicacions sobre el logo a utilitzar per part del CCIIC. Quan
es disposi d’un esborrany més definitiu es posarà a consideració de les
infermers/rs designades per cada col·legi català per fer la revisió final i
proposar al Plenari la seva aprovació, si s’escau.
• 20 de maig de 2020. Es té la confirmació que la plataforma escollida des
del DdS pel Curs d’adaptació és la de la Unió Consorci Formació (UCF).
• 22 de maig de 2020. Des de la GPFiAM comuniquen per correu
electrònic que el Conveni per a la signatura electrònica de les infermeres
ja ha estat signat tant pel Director de CatSalut com per la Consellera de
Salut, pel que s’han completat les signatures del Conveni, que envien
adjunt. Des del CatSalut confirmen que, a tots els efectes, la data del
Conveni és la del 14 de febrer.
El mateix dia, des de la Direcció de Recepta Electrònica informen que,
després d’un període dedicats quasi íntegrament a la posada en marxa i
gestió de mesures com a resposta a l’episodi d’emergència sanitària pel
COVID19, ja estan portant a terme diferents actuacions per reactivar el
projecte d’incorporació de les infermeres a Recepta Electrònica. Es
comprometen a enviar informació actualitzada de l’estat de situació en
breu..
9 de juny de 2020 Andalusia aprova el decret d’acreditació dels seus
professionals:
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Des de 2005 els mitjans de comunicació han emès o publicat un total de
centenars de peces informatives en les quals es fa ressò del posicionament del
COIB davant de la Prescripció Infermera, com a entitat i/o com a part del Fòrum
Infermer del Mediterrani, com a impulsor de la Comissió de crisi de la prescripció
infermera, així com de les accions desenvolupades a través del Consell de
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya en aquest període. Durant
aquesta mateixa etapa, s’han publicat a revistes científiques i professionals un
total de cinc articles sobre aquesta qüestió.
Paral·lelament, des del COIB s’ha fet difusió de tots seus posicionaments,
iniciatives i accions sobre la Prescripció Infermera a través de tots els seus
canals de comunicació: web (www.coib.cat), butlletí digital quinzenal
Influeixes@) i xarxes socials (facebook, twitter i Linkedin). Per a les infermeres
no digitalitzades, s’envia mensualment el calendari del COIBFlaix i el butlletí
trimestral “Influeixes”.
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Documents generats pel COIB sobre la Prescripció
Infermera
•

Desembre de 2019. Vídeos tutorials: com acreditar-me?

▪

Octubre 2019. Consulta el Catàleg de productes sanitaris i medicaments
no subjectes a prescripció mèdica.

▪

6 de novembre de 2018. Posicionament del CCIIC sobre el Reial Decret
1302/2018 pel qual es modifica el Reial Decret 954/2015 de la prescripció
infermera.

▪

Setembre 2018. Estàndards de coneixement en el Grau d’Infermeria pels
àmbits d’interacció.

▪

7 d’abril de 2016. 2n Manifest sobre la Prescripció Infermera a Catalunya.

▪

28 de gener 2016. 1r Manifest sobre la Prescripció Infermera a Catalunya.

▪

Octubre 2015. Des del COIB i l'AIFICC emeten un posicionament conjunt
sobre l'aprovació del Reial Decret de la prescripció infermera.

▪

Agost 2015. Carta del Fòrum Infermer de la Mediterrània a la Subdirecció
General de del Ministerio de Educación Cultura y Deporte sol·licitant
l'aclariment sobre la necessitat exposada al Reial Decret de prescripció,
determinant que les infermeres
complementària al títol universitari.

han

d'obtenir

una

formació

▪

Agost 2015. Cartes enviades per part del Fòrum Infermer al Ministre de
Sanitat i a diferents grups parlamentaris del Congreso de los Diputados,
sol·licitant la revisió del Reial Decret de "prescripció infermera" demanant
que no sigui necessària realitzar la formació addicional que contempla.

▪

5 de juny de 2015. Des del Fòrum Infermer del Mediterrani, s’emet un
posicionament a favor de regular la prescripció de medicaments i en
contra que s’obligui a les infermeres a cursar formació addicional.

▪

13 de desembre 2013. Posicionamiento del Forum Enfermero de
Mediterráneo frente al proyecto de Real Decreto por el que se regula la
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indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
▪

3 de desembre de 2013. Informe des del COIB sobre l’estat actual de la
regulació de la Prescripció Infermera a Espanya.

▪

6 de maig de 2009. Presa de posició des del COIB sobre les proposicions
de llei presentades per a la modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol,
de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris. Inclou
Informe amb les esmenes realitzades des del COIB.

▪

12 de febrer de 2008. Al·legacions al Projecte d’Ordre del Ministeri de
Sanitat i Consum per la que es desenvolupa la disposició addicional 12ª
de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional de
medicaments i productes sanitaris.

▪

13 de desembre de 2006. Presa de posició des del COIB sobre la
Prescripció Infermera.

▪

13 de novembre de 2006 La disposició addicional 12ª de la llei de
garanties i d’ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Una
interpretació des de l’òptica de les infermeres.

▪

8 d’agost de 2006 Nota-raonament sobre la Prescripció Infermera.

▪

30 de juny de 2006 Cal continuar treballant per la Prescripció Infermera

▪ 7 de maig de 2006 Proposta de modificació de l’article 76 del projecte
sobre la Llei del medicament, enviada des del COIB als senadors i
senadores de la Comissió de Sanitat i Consum del Senat.
▪ Gener de 2006 Esborrany de proposta de regularització legal de la
Prescripció Infermera.
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Conferències i ponències realitzades per part dels
representants del COIB sobre la Prescripció Infermera
Intervencions realitzades en l’àmbit català:
▪

Jornades de protocol·lització. Curs 2019/2020. 1a sessió. Prescripció
responsable a Atenció Primària. Conferència Núria Cuxart Ainaud:
Prescripció Infermera. Esplugues de Llobregat, 20 de novembre de 2019.

▪

Jornada d’actualització professional en cures infermeres (SEM):
Prescripció infermera: estat actual i procediment d’acreditació a
Catalunya. Conferencia Núria Cuxart Ainaud. Organitzat pel Servei
d’Emergències Mèdiques. Hospitalet del Llobregat, 14 de gener de 2020.

▪

Sessió Informativa al Consorci Sanitari Integral. Conferencia Núria Cuxart
Ainaud: Prescripció Infermera. Centre d’Atenció Integral Dos de Maig,

6 de novembre de 2019.
▪

Sessió Informativa al Consorci Sanitari Integral. Conferencia Núria Cuxart
Ainaud: Prescripció Infermera. Hospital de Sant Joan Despí Moisès
Broggi, 30 d’octubre de 2019.

▪

Sessió Informativa al Consorci Sanitari Integral. Conferencia Núria Cuxart
Ainaud: Prescripció Infermera. Hospital General de l’Hospitalet. 24
d’octubre de 2019.

▪

6a Jornada Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral. Conferencia
Glòria Jodar Solà: Estat actual de la professió Infermera. Organitzada pel
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Barcelona, 17
d’octubre de 2019.

▪

II Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas. Prevenir, formar y educar:
cuidados para toda la vida. Conferència Núria Cuxart Ainaud: “Prescipción
infermera; legislación y práctica vacunal. Organitzat per l’Asociación
Nacional de Enfemería y Vacunas. Tarragona, 17 i 18 de maig de 2019.

▪

IX Jornada d’Infermeria d’Osona 2019. Conferencia Núria Cuxart Ainaud:
“Situació actual de la Prescripció Infermera”. Organitzada per la
Universitat de Vic i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Vic, 14 de maig de 2019.

▪

I Sessió Clínica Infermera 2019 de la Societat Infermera Catalana en
Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica (SICOT). Conferencia Núria Cuxart
Ainaud: L’aplicació del Reial Decret en l’àmbit de la COT: sabem què
podem prescriure?. Barcelona, 11 de febrer de 2019.

▪

VII Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia “Millorar en salut: a les nostres
mans”. Conferència Núria Cuxart Ainaud: Situació actual Situació actual
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de la Prescripció infermera a Catalunya. Organitzada per la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de Lleida. Lleida, 18 d’abril de 2018.
▪

Sessió Informativa per alumnes d’Infermeria Comunitària del Campus
d’Igualada. Conferència Núria Cuxart Ainaud: “Situació actual de la
Prescripció Infermera”. Universitat de Lleida. Igualada, 15 de desembre de
2017.

▪

Jornada In’17. Comunicació i confiança. Conferència Núria Cuxart Ainaud:
Presentació de la situació actual de la Prescripció infermera a Catalunya.
Organitzat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona. Girona,
21 de novembre de 2017.

▪

Xerrada Núria Cuxart Ainaud: Prescripció Infermera: estat de la qüestió”.
Organitzada per l’Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona, 21 de gener de
2016.

▪

Jornada “Prescripció Infermera: estat de la qüestió” per a Mútues i
Empreses de Prevenció. Conferencia: Núria Cuxart Ainaud. Organitzada
pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Barcelona, 25
de maig de 2016.

▪

Jornada sobre Prescripció Infermera. Conferencia: Núria Cuxart Ainaud.
Organitzada per la federació de sanitat de CC.OO. Barcelona, 10 de maig
de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona al CAP Gran Sol. Badalona, 3 de maig de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona al Centre de recursos agraris- Can Ribas. Les Franqueses del
Vallès, 27 d’abril de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Centre Penitenciari Can Brians. Sant Esteve Sesrovires, 21
d’abril de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Vilafranca, 14 d’abril de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud i Albert Tort Sisó. Organitzada per L’Hospital Sant Joan de
Déu. Barcelona, 12 d’abril de 2016.
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▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona al Hospital Sant Camil. Sant Pere de Ribes, 5 d’abril de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Vic, 4 d’abril de 2016.

▪

Jornada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Barcelona, 15 de març de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada per la Vocalia d’Infermeria del Treball.
Barcelona, 13 de març de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud i Albert Tort Sisó. Organitzada per L’Hospital de la Santa
Creu i Sant pau. 3 hores. Barcelona, 10 de març de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Intervencions: Núria
Cuxart Ainaud, Glòria Jodar Solà i Albert Tort Sisó. Organitzada pel
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona- Delegació del Vallès
Oriental. Granollers, 7 de març de 2016.

▪

Xerrada d’Actualització sobre la Prescripció Infermera. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud i Albert Tort Sisó. Organitzada pel Consorci Sanitari
Integral. Sant Joan Despí, 3 de març de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud i Glòria Jodar Solà. Organitzada pel Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona- Delegació del Bages. Manresa, 1
de març de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada per la Corporació Sanitària Parc Taulí. 3
hores. Sabadell, 25 de febrer de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona- Delegació del Vallès Occidental. Terrassa, 28 de gener de
2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona- Delegació de l’Anoia. Igualada, 23 de gener de 2016.

▪

Xerrada “prescripció Infermera: estat de la qüestió”. Conferencia: Núria
Cuxart Ainaud. Organitzada per l’Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona,
21 de gener de 2016.
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▪

Dia Internacional de la Infermera 2015. Les infermeres, una força pel
canvi: eficaces en cures, eficients en costos. Conferència Núria Cuxart
Ainaud: La prescripció infermera en clau de responsabilitat professional”
Fundació Hospital de l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, 27 de
maig de 2015.

▪

Presentació al Consell de la Professió Infermera de Catalunya, de
l’informe sobre Prescripció Infermera: “Pla d’acció per a impulsar la
Prescripció Infermera a Catalunya” a càrrec de la Vicepresidenta del
COIB, Glòria Jodar Solà en nom del Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya. 7 de maig de 2015.

▪

Consorci Hospitalari de Vic. Sessions Clíniques generals. Curs 20102011. Docent: Núria Cuxart Ainaud. Sessió General de l’Hospital:
Prescripció Infermera: on estem”. Vic 7 d’abril de 2011.

▪

Jornada Bolonya: mite o realitat. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. Taula
Rodona: Prescripció Infermera. Organitzat pel Sindicat d’Infermeres i
Infermeres de la UGT de Catalunya. UGT Rbla. Sta. Mònica. Barcelona,
17 de març de 2011.

▪

Innovació i Futur. Conferència Inaugural: Núria Cuxart Ainaud. Prescripció
Infermera. Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat,
2 de març de 2011.

▪

Associació Professional d’Infermeria Hospital Clínic (APIHC). Docent:
Núria Cuxart Ainaud. Jornada “Prescripció Infermera ”dins del Pla de
Formació Continuada d’Infermeria de l’APIHC. 2 hores. 10 de febrer de
2011.

▪

La Prescripció Infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència:
Núria Cuxart Ainaud. Hospital Clínic de Barcelona. 10 de febrer de 2011.

▪

La Prescripció Infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència:
Núria Cuxart Ainaud. Parc de Salut Hospital del Mar de Barcelona.
Barcelona, 30 de novembre de 2010.

▪

La Prescripció Infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència:
Núria Cuxart Ainaud. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Barcelona, 30 de novembre de 2010.

▪

II Jornada Infermera Baix Llobregat Litoral. Conferencia: Núria Cuxart
Ainaud. Consolidant l’autonomia i la responsabilitat de la infermera:
Prescripció Infermera . Institut Català de la Salut. Servei d’atenció
Primària Baix Llobregat Litoral. Sant Vicenç dels Horts, 5 de novembre de
2010.
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▪

La Prescripció Infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència:
Núria Cuxart Ainaud. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Barcelona, 30 de setembre de 2010.

▪

Jornada d’estiu de la professió infermera. “Present i futur”. Ponent: Núria
Cuxart Ainaud. Taula rodona: la Prescripció Infermera avui. Universitat
d’estiu Ramon Llull. Puigcerdà, 14 de juliol de 2010.

▪

La Prescripció Infermera: respostes al seu desenvolupament. Conferència:
Núria Cuxart Ainaud. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Barcelona. Barcelona, 22 de juny de 2010.

▪

La Prescripció Infermera , una realitat. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. VI
Jornada d’Infermeria del Vallès Oriental. Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona. Granollers, 4 de juny de 2010.

▪

Dia Internacional de la Infermera. Prescripció Infermera. Moderadora:
Núria Cuxart Ainaud. Taula rodona: La realitat de la Prescripció Infermera.
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Manresa, 11 de
maig de 2010.

▪

Jornada d’actuació ”La llei i les urgències: Obligacions i repercussions
legals”. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. “Situació actual del
desenvolupament de la Prescripció Infermera ”. Societat Catalana de
Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE) de L’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona, 29
d’abril de 2010.

▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. Xerrada a la
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Barcelona, 16 d’abril de
2010.

▪

La Prescripció Infermera. Conferencia Inaugural: Núria Cuxart Ainaud.
Curs Infermeria i medicaments. L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona, 10 de novembre de 2009.

▪

Prescripció Infermera en el món laboral. Ponent: Núria Cuxart Ainaud.
Taula Rodona: “Present i futur de la Infermeria del Treball”. Jornada
Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral. Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Barcelona, 23 d’octubre de 2009.

▪

Prescripció: fàrmacs per infermeria. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. Taula
Rodona. 20è aniversari API Sant Pau. API Sant Pau. Barcelona, 17 de
desembre de 2008.

▪

Situació actual de la Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart
Ainaud. III Jornada de Llevadores: nous reptes, noves competències.
Barcelona, 21 de novembre de 2008.
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▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud.. Xerrada a la
delegació del COIB al Vallès Occidental. Sabadell, 17 de novembre de
2008.

▪

La Prescripció Infermera: l’estat de la qüestió. Conferència: Isabel Pera.
Xerrada a la delegació del COIB al Vallès Oriental. Granollers, 11 de
novembre de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. Xerrada a la
delegació del COIB a l’Alt Penedès. Dia Internacional de la Infermera.
Vilafranca del Penedès, 29 de maig de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. Xerrada a la
delegació del COIB al Maresme. Dia de Internacional de la Infermera.
Mataró, 15 de maig de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. Taula Rodona. I
Congrés d’Infermeria de la UGT. Barcelona, 9 de maig de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Conferencia: Núria Cuxart Ainaud. Xerrada a la
delegació del COIB al Vallès Occidental. Dia Internacional de la Infermera.
Terrassa, 22 d’abril de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. Xerrada a la
delegació del COIB a l’Anoia. Dia Internacional de la Infermera. Igualada,
22 d’abril de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Núria Cuxart Ainaud: Conferència. Jornades
Tècniques: “Les Infermeres en el procés quirúrgic: una evolució contínua”.
Associació Catalana d’Infermeria. Esplugues del Llobregat, 31 de gener i 1
de febrer de 2008.

▪

Espai de debat: La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart
Ainaud. III Jornada Catalana d’Infermeria de Salut Mental. Quin futur
volem? Esplugues de Llobregat, 9 de novembre de 2007.

Intervencions realitzades en l’àmbit estatal:

▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. Col·legi
Oficial d’Infermeria de les Illes Balears. Palma de Mallorca, 26 de gener de
2010.

▪

La Prescripció Infermera. Conferència: Núria Cuxart Ainaud. XV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica. Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica. Valencia, del 17 al 19 d’abril de 2008.
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▪

La Prescripció Infermera. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. Xerrades del
Col·legi d’Infermeria de les Balears. Palma de Mallorca, 6 de març de
2008.

▪

Las organizaciones colegiales y la prescripción enfermera. Ponent: Núria
Cuxart Ainaud. Taula Rodona. IV Foro de Enfermería del Aula de Cures
de Sant Marc. Universitat Internacional de Gandia. Gandia, 19 de febrer
de 2008.

▪

La Prescripció Infermera. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. XIV Congreso
Nacional de la Asociación Española de Enfermería de Patología Digestiva.
Asociación Española de Enfermería de Patología Digestiva. Sabadell, 6, 7
i 8 de juny de 2007.

▪

La prescripción enfermera: una situación indispensable para la mejora del
sistema de Salud. Ponent: Núria Cuxart Ainaud. XXV Cursos de Verano.
Prescripción Farmacológica Enfermera: Análisis de la Situación y Futuro.
Universidad del País Vasco. Donostia, 29 de juny de 2006.
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Publicacions del COIB a revistes científiques
professionals sobre la Prescripció Infermera

i

▪

Juny 2019. Informe AQuAS. Prescripció infermera. Posicionament i
opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis.
http://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/2019-InformeAQuAS-Prescripci%C3%B3-infermera.pdf

▪

Gener 2016. Brugués i Brugués A, Catalan A, Jodar G, Monguet JM, Trejo
A. Consenso online sobre prescripción enfermera entre profesionales de
la salud. Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada [revista a
Internet]. 2016 [accés 9 de juny de 2020]; 8(1). Disponible a:
http://www.risai.org/index.php/risai/article/view/2/2

▪

Juny 2015. La Prescripció Infermera arriba amb una regulació insuficient.
AgInf [revista a Internet]. 2015 [accés 9 de juny de 2020]; 19(2): 75.
Disponible

a:

https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-

publish/invar/bfe20b06-38ae-420b-b157-58b23e3d0790
▪

Març 2015. Roca Llobet J, Blanco Blanco J, Gea Sánchez M. Informe
sobre la implementació de la prescripció infermera en el grau d’infermeria
a Catalunya. [Lleida]; 2015. [No publicat].

▪

Desembre 2014. Brugués i Brugués A, Jodar i Solà G. La prescripción
enfermera: un beneficio para los pacientes y las organizaciones sanitarias.
Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada [revista a Internet].
2014

[accés

9

de

juny

de

2020];

6(1).

Disponible

a:

http://www.risai.org/index.php/risai/article/view/16/16
▪

Octubre 2014. Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya,
Catalán A, Jodar G. Pla d’acció per a l’optimització de la Prescripció
Infermera a Catalunya. Barcelona: Consell de Col·legis d’Infermeres i
Infermers de Catalunya; 2014. [No publicat].

▪

Març 2010. Jodar Sola G, Cuxart Ainaud N, Zabaleta Del Olmo E.
Respuesta del autor: La prescripción enfermera es precisa, necesaria e
imprescindible [Internet]. Vol. 42, Atencion Primaria. Elsevier; 2010 [cited
2020
Jul
16].
p.
188–9.
Available
from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7024419/

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
57

▪ Gener de 2009. Jodar Sola G, Cuxart Ainaud N, Zabaleta del Olmo E.
Reﬂexiones sobre la prescripción enfermera en el ámbito de la atención
primaria de salud. Aten Primaria. 2009; 41(6): 335–338. [accés 9 de juny
de

2020]

Disponible

a:

https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-

primaria-27-linkresolver-reflexiones-sobre-prescripcion-enfermera-elS0212656709001103
▪

Abril/maig/juny de 2009. Cuxart Ainaud N. Cap a la regularització de la
prescripció infermera: un camí llarg i complex sobre el qual cal reflexionar.
Annals de Medicina. 2009; 92 (2): 77-80. [accés 9 de juny de 2020]
Disponible

a:

https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-

publish/invar/8aab4e27-e6f6-42d7-ba72-ae5c827e9dbe
▪

Octubre/ desembre de 2007. Cuxart Ainaud N. Les prescripcions
infermeres en plural: una qüestió sobre la que cal reflexionar. Síntesi,
bioètica i infermeria. 2007; 18: 1-3. [accés 9 de juny de 2020] Disponible
a: http://www.index-f.com/presencia/n2/r23articulo.php

▪

29 de juny de 2006. Cuxart Ainaud N. La prescripció infermera: una
situació indispensable per a la millora del sistema de salut [monografia a
Internet]. Barcelona: Col·legi Oficial d’ Infermeria de Barcelona; 2006
[accés
9
de
juny
de
2020].
Disponible
a:
https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/8aab4e27-e6f642d7-ba72-ae5c827e9dbe

▪

1 d’octubre de 2006. Cuxart Ainaud N. La prescripción enfermera: bases
para su argumentación. Nursing -Ed esp-. 2006; 24 (8): 60-69.

▪

Juny 2006 Cuixart i Ainaud N. La prescripción enfermera: una situación
indispensable para la mejora del sistema de salud. (ponencia). Jornada de
prescripción farmacológica enfermera: análisis de la situación de futuro.
Donostia (San Sebastián), 29 de junio de 2006. [accés 9 de juny de 2020].
Disponible
en: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coibpublish/invar/cd490c4e-98a6-446d-ae28-d8d9dc00fc2f
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La Prescripció Infermera a les publicacions periòdiques del
COIB – Revista Influeixes i COIBflaix
▪

Octubre 2019. COIBFlaix. Les infermeres i infermers ja ens podem
acreditar per prescriure.

▪

Maig 2019. COIBFlaix. Debat sobre la Prescripció Infermera al Maresme.

▪

Desembre 2018. Influeixes 30. Entra en vigor el Reial Decret de la
prescripció infermera.

▪

Setembre 2017. Influeixes 25. Iniciats els tràmits per aprovar el decret de
la prescripció infermera.

▪

Desembre 2016. Influeixes 22 La Prescripció infermer, un any després

▪

Juny 2016. Influeixes 20. Prescripció infermera, l’estat de la qüestió. El
Col·legi porta l’estat de la qüestió de la prescripció infermera a les
comarques barcelonines.

▪

Maig 2016. COIBFlaix. Les infermeres i infermers catalans reivindiquen
emparament legal

▪

Abril 2016 COIBFlaix. Concentració de les infermeres catalanes per a
demanar la normativa catalana de la prescripció infermera

▪

Març 2016.

Influeixes 19. Les infermeres catalanes unides per la

prescripció infermera. Les infermeres catalanes fan front comú per
aconseguir la regulació autonòmica de la prescripció infermera.
▪

Febrer 2016. COIBFlaix. Prescripció infermera: front comú per a regulació
autonòmica i assessorament a les infermeres.

▪

Desembre 2015. Influeixes 18. La prescripció infermera, un camí ple
d’obstacles

▪

Octubre 2015. COIBFlaix. El COIB davant la Prescripció Infermera

▪ Setembre de 2015. Influeixes 17. Acord pel desenvolupament de la
normativa pel desplegament de la Prescripció Infermera a Catalunya.
▪

Gener de 2014. COIBFlaix. El model de prescripció infermera del Ministeri
de Sanitat torna a aixecar crítiques del col·lectiu infermer
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▪ Novembre de 2011. Info Infermeria 76. El COIB respon Farmaindustria
sobre la limitació a accedir als expositors que informen de medicaments.
▪ Octubre de 2010. Info Infermeria 66. Oberta la preinscripció per als
cursos d’acreditació per a la Prescripció Infermera.
▪ Setembre de 2010. Info Infermeria 65. Conferència: Prescripció Infermera
: respostes al seu desenvolupament.
▪ Juliol – agost de 2010. Info Infermeria 64. El Col·legi creu que la
Prescripció Infermera ajudarà a promoure un ús racional dels
medicaments.
▪ Juliol – agost de 2010. Info Infermeria 64. Infermeres del Vallès Oriental
reflexionen sobre la Prescripció Infermera
▪ Juny de 2010. Info Infermeria 63. Editorial: Hem fet els deures amb la
Prescripció Infermera.
▪ Juny de 2010. Info Infermeria 63. Debat sobre la Prescripció Infermera al
Bages.
▪ Maig de 2010. Info Infermeria 62. Prescripció Infermera: respostes al seu
desenvolupament.
▪ Gener de 2010. Info Infermeria 58. El Congrés aprova la regulació de la
Prescripció Infermera.
▪ Novembre – desembre de 2009. Info Infermeria 57. Accions del Col·legi
respecte a la Prescripció Infermera.
▪ Maig de 2009. Info infermeria 52. El COIB demana que la Llei del
medicament inclogui la infermera com a prescriptora.
▪ Gener de 2009. Info infermeria 48. Editorial: Ens agradaria...
▪ Desembre de 2008. Info infermeria 47. El COIB assegura la regulació de
la Prescripció Infermera no envaeix competències d’altres professionals.
▪ Juny de 2008. Info infermeria 42. El Col·legi demana regular la
Prescripció Infermera perquè ja s’està produint de facto.
▪ Març de 2008. Info infermeria 39. El COIB reivindica a Gandia la regulació
de la prescripció autònoma de la infermera.
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▪ Febrer de 2008. Info infermeria 38. La regulació de la Prescripció
Infermera, un camí per recórrer.
▪ Desembre de 2007. Info infermeria 36. El Consell de la Professió aprova
el primer catàleg de productes per a la Prescripció Infermera.
▪ Gener de 2007. Info infermeria 26. El COIB encarrega un estudi sobre la
Prescripció Infermera al Centre Cochrane.
▪ Juliol-agost de 2006. Info infermeria 21. Editorial: Continuem treballant
per a la Prescripció Infermera.
▪ Maig de 2006. Info infermeria 19. La Prescripció Infermera al Senat
▪ Maig de 2006. Info infermeria 19. El camí de la Prescripció Infermera.
▪ Març

de

2006.

Info

infermeria

17.

Editorial:

Prescriptores,

sí;

receptadores, no.
▪ Febrer de 2006. Info infermeria 16. La Prescripció Infermera , una realitat
que cal dotar de legalitat.
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Notícies a la web del COIB sobre la Prescripció Infermera
▪

22 de febrer de 2020. Llum verda per a l’emissió de la signatura
electrònica per a les infermeres acreditades per a la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/llumverda-per-emissio-de-la-signatura-electronica-per-les-infermeresacreditades-per-la-prescripcio-infermera.html

▪

25 de novembre de 2019. Un estudi de l'AIFiCC analitza què i com
prescriuen les infermeres.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/un-estudi-deaificc-analitza-que-com-prescriuen-les-infermeres.html

▪

18 de setembre de 2019. L’Hospital Clínic posa la directa per gestionar
l’acreditació per a la prescripció infermera de més de 1.700 infermeres.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/hospital-clinicposa-la-directa-per-gestionar-acreditacio-per-la-prescripcio-infermera-demes-de-1.700-infermeres.html

▪

29 d’agost de 2019. El 30 d’agost s’inicia el procediment perquè les
infermeres es puguin acreditar per prescriure
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-30agost-inicia-el-procediment-perque-les-infermeres-es-puguin-acreditarper-prescriure.html

▪

27 d’agost de 2019. El Govern aprova el decret d’acreditació de les
infermeres per a la prescripció.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-governaprova-el-decret-acreditacio-de-les-infermeres-per-la-prescripcio.html

▪

1 d’agost de 2019. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS) publica un informe sobre el consens dels
professionals de salut a Catalunya envers la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/agenciade-qualitat-avaluacio-sanitaries-de-catalunya-(aquas)-publica-un-informesobre-el-consens-dels-professionals-de-salut-catalunya-envers-laprescripcio-infermera.html

▪

19 de juliol de 2019. Tot a punt per posar en marxa el procés
d’acreditació per a la prescripció infermera a finals d’agost
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/tot-punt-perposar-en-marxa-el-proces-acreditacio-per-la-prescripcio-infermera-finalsagost.html

▪

15 de març de 2019. El Govern preveu aprovar aquest juliol el decret que
regula l’acreditació per a la prescripció infermera.
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https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-governpreveu-aprovar-aquest-juliol-el-decret-que-regula-acreditacio-per-laprescripcio-infermera.html
▪

23 d’octubre de 2018. Tot el que necessites saber sobre el Reial Decret
de la prescripció infermera que entra en vigor
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/tot-el-quenecessites-saber-sobre-el-reial-decret-de-la-prescripcio-infermera-queentra-en-vigor.html

▪

19 d’octubre de 2018. El Consell de Ministres aprova la modificació del
Reial Decret de la prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-consell-deministres-aprova-la-modificacio-del-reial-decret-de-la-prescripcioinfermera.html

▪

25 d’abril de 2018. Es dona llum verda a la reforma del Reial Decret de
la prescripció infermera però les comunitats autònomes demanen canvis
en el text.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/es-dona-llumverda-la-reforma-del-reial-decret-de-la-prescripcio-infermera-pero-lescomunitats-autonomes-demanen-canvis-en-el-text.html

▪

21 de febrer de 2018. Obert el termini per a fer al·legacions al projecte
de Reial Decret de la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/obert-eltermini-per-fer-al-legacions-al-projecte-de-reial-decret-de-la-prescripcioinfermera.html

▪

5 de febrer de 2018. La Ministra de Sanitat confirma que el nou text del
Reial Decret de la prescripció infermera es publicarà en el BOE al maig.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-ministra-desanitat-confirma-que-el-nou-text-del-reial-decret-de-la-prescripcioinfermera-es-publicara-en-el-boe-al-maig.html

▪

12 de gener de 2018. Salut confirma que les infermeres poden
administrar les vacunes sistemàtiques sense prescripció mèdica com fins
ara.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/salutconfirma-que-les-infermeres-poden-administrar-les-vacunessistematiques-sense-prescripcio-medica-com-fins-ara.html

▪

25 d’octubre de 2017. Acord interprofessional sobre la prescripció
infermera que permetrà que les infermeres puguin prescriure alguns
medicaments.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/acordinterprofessional-sobre-la-prescripcio-infermera-que-permetra-que-lesinfermeres-puguin-prescriure-alguns-medicaments.html

▪

5 de juliol de 2017. Informació sobre el contingut del decret català de
l'anomenada "prescripció infermera" a l'inici de la seva tramitació
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https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/informaciosobre-el-contingut-del-decret-catala-de-anomenada-prescripcioinfermera-inici-de-la-seva-tramitacio.html
▪

30 de juny de 2017. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya celebra l'inici de la tramitació de la publicació del decret català
de prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-consell-decol-legis-infermeres-infermers-de-catalunya-celebra-inici-de-la-tramitaciode-la-publicacio-del-decret-catala-de-prescripcio-infermera.html

▪

28 de juny de 2017. Desconvocada la Jornada de Mobilització de les
Infermeres catalanes
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-collegi/desconvocada-la-jornada-de-mobilitzacio-de-les-infermerescatalanes.html

▪

23 de juny de 2017. El 29 de juny, mobilitza’t per la prescripció infermera.
https://prescripcioinfermera.cat/2017/06/23/el-29-de-juny-mobilitzat-perla-prescripcio-infermera/

▪

23 de juny de 2017. La Comissió de crisi de la Prescripció Infermera
crida a les Infermeres a mobilitzar-se el 29 de juny
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/lacomissio-de-crisi-de-la-prescripcio-infermera-crida-les-infermeresmobilitzar-se-el-29-de-juny.html

▪

22 de juny de 2017. La Interterritorial trasllada al Foro de las Profesiones
acordar un text que modifiqui el Reial Decret de la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/lainterterritorial-trasllada-al-foro-de-las-profesiones-acordar-un-text-quemodifiqui-el-reial-decret-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

19 de juny de 2017. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud es reuneix amb la prescripció infermera sobre la taula
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-consejointerterritorial-del-sistema-nacional-de-salud-es-reuneix-amb-laprescripcio-infermera-sobre-la-taula.html

▪

1 de juny de 2017. Primeres converses en el Foro de las Profesiones per
buscar solucions al Reial Decret de la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/primeresconverses-en-el-foro-de-las-profesiones-per-buscar-solucions-al-reialdecret-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

3 de març de 2017. El Departament de Salut pregunta a les infermeres la
seva opinió sobre la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/eldepartament-de-salut-preguntara-les-infermeres-la-seva-opinio-sobre-laprescripcio-infermera.html
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▪

22 de febrer de 2017. Posicionament del Fòrum Infermer del Mediterrani
sobre el debat de la prescripció infermera al Congreso
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-depremsa/posicionament-del-forum-infermer-del-mediterrani-sobre-el-debatde-la-prescripcio-infermera-al-congreso-de-los-diputados.html

▪

15 de febrer de 2017. La Comisión de Sanidad del Congreso recupera el
debat sobre la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-comisionde-sanidad-del-congreso-recupera-el-debat-sobre-la-prescripcioinfermera.html

▪

18 de novembre de 2016. La Comisión de Sanidad del Congreso de los
Diputados eludeix tractar la prescripció infermera en la seva primera
reunió.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-comisionde-sanidad-del-congreso-de-los-diputados-eludeix-tractar-la-prescripcioinfermera-en-la-seva-primera-reunio.html

▪

16 de setembre de 2016. El Govern Basc es planteja una regulació
pròpia de la prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-governbasc-es-planteja-una-regulacio-propia-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

29 d’agost de 2016. La prescripció infermera pot reduir fins a 4 hores les
esperes a les unitats d'urgències.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-prescripcioinfermera-pot-reduir-fins-a-4-hores-les-esperes-les-unitats-urgenciessegons-un-estudi.html

▪

31 de juliol de 2016. La prescripció infermera a Catalunya. Infografia
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-prescripcioinfermera-catalunya.html

▪

25 de maig de 2016. El Tribunal Constitucional admet els primers
recursos contra el Reial Decret de la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-tribunalconstitucional-admet-els-primers-recursos-contra-el-reial-decret-de-laprescripcio-infermera.html

▪

17 de maig de 2016. Els professionals sanitaris d’atenció primària estan
d’acord que la prescripció infermera milloraria la continuïtat assistencial i
l’atenció centrada en el pacient
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/elsprofessionals-sanitaris-atencio-primaria-estan-acord-que-la-prescripcioinfermera-milloraria-la-continuitat-assistencial-atencio-centrada-en-elpacient.html
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▪

7 d’abril de 2016. Prop d’un miler d’infermeres i infermers s’han
concentrat per a demanar l’emparament legal català de la seva feina
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/prop-unmiler-infermeres-infermers-han-concentrat-per-demanar-emparamentlegal-catala-de-la-seva-feina.html

▪

14 d’abril de 2016. El Ministre de Sanitat no derogarà el Reial Decret de
la Prescripció Infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-ministre-desanitat-no-derogara-el-reial-decret-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

1 d’abril de 2016. El Parlament dóna suport a la normativa catalana de
prescripció infermera i demana la derogació del decret estatal
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-parlamentdona-suport-la-normativa-catalana-de-prescripcio-infermera-demana-laderogacio-del-decret-estatal.html

▪

31 de març de 2016. El Departament de Salut i el Consell de Col·legis
pacten un preacord amb les bases del decret català de prescripció
infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/eldepartament-de-salut-el-consell-de-col-legis-pacten-un-preacord-amb-lesbases-del-decret-catala-de-prescripcio-infermera.html

▪

17 de març de 2016. Posicionament del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya respecte el decret de la prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitatprofessional/professio/posicionament-del-consell-de-col-legis-de-metgesde-catalunya-respecte-el-decret-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

4 de març de 2016. El Departament de Salut dóna suport a l'activitat
vacunal de les infermeres
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/eldepartament-de-salut-dona-suport-activitat-vacunal-de-lesinfermeres.html

▪

3 de març de 2016. Acord per a la celebració d'una gran jornada de
visibilització per a reivindicar la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/acord-perla-celebracio-una-gran-jornada-de-visibilitzacio-per-reivindicar-laprescripcio-infermera.html

▪

2 de març de 2016. El CSC proposa al Departament de Salut diferents
mesures per garantir la feina de les infermeres
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-cscproposa-al-departament-de-salut-diferents-mesures-per-garantir-la-feinade-les-infermeres.html
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▪

24 de febrer de 2016. La SoCMUE es posiciona en contra del Reial
Decret de Prescripció Infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/la-socmue-esposiciona-en-contra-del-reial-decret-de-prescripcio-infermera.html

▪

19 de febrer de 2016. Les Comunitats Autònomes es rebel·len contra el
Reial Decret de la prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/lescomunitats-autonomes-es-rebel-len-contra-el-reial-decret-de-laprescripcio-infermera.html

▪

18 de febrer de 2016. El CGE presenta recurs contra la suspensió
cautelar del Reial Decret de prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-cgepresenta-recurs-contra-la-suspensio-cautelar-del-reial-decret-deprescripcio-infermera.html

▪

18 de febrer de 2016. Des del COIB dona suport legal a les col·legiades i
col·legiats en casos de reclamacions relacionades amb la prescripció
infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coibmante-el-suport-legal-les-col-legiades-col-legiats-en-casos-dereclamacions-relacionades-amb-la-prescripcio-infermera.html

▪

18 de febrer de 2016. El PSC exigeix al Govern crear una regulació
pròpia de la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-psc-exigeixal-govern-crear-una-regulacio-propia-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

11 de febrer de 2016. La comissió de crisi acorda organitzar una acció
pública per traslladar la greu situació de les infermeres a la ciutadania.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/lacomissio-de-crisi-acorda-organitzar-una-accio-publica-per-traslladar-lagreu-situacio-de-les-infermeres-la-ciutadania.html

▪

11 de febrer de 2016. Noves jornades informatives sobre la prescripció
infermera a diferents ciutats de Barcelona
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/novesjornades-informatives-sobre-la-prescripcio-infermera-diferents-ciutats-debarcelona.html

▪

9 de febrer de 2016. El Govern presenta recurs contra el Reial Decret de
la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-governpresenta-recurs-contra-el-reial-decret-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

9 de febrer de 2016. Prescripció infermera i sostenibilitat del sistema, per
Enric Mateo
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-collegi/prescripcio-infermera-sostenibilitat-del-sistema-per-enric-mateo.html
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▪

5 de febrer de 2016. Les infermeres catalanes a l’espera que es concreti
el text i la data d’entrada en vigor de la normativa de prescripció
infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/lesinfermeres-catalanes-espera-que-es-concreti-el-text-la-data-entrada-envigor-de-la-normativa-de-prescripcio-infermera-catalunya.html

▪

2 de febrer de 2016. El Gabinet del Conseller de Salut es compromet a
fer un pronunciament públic sobre la prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-gabinet-delconseller-de-salut-es-compromet-fer-un-pronunciament-public-sobre-laprescripcio-infermera.html

▪

28 de gener de 2016. Els representants de les infermeres catalanes
reclamen al Govern l’aprovació del marc normatiu autonòmic de la
prescripció
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionamentsreflexions/els-representants-de-les-infermeres-catalanes-reclamen-algovern-aprovacio-del-marc-normatiu-autonomic-de-la-prescripcio.html

▪

27 de gener de 2016. Demà dijous els representants de les infermeres
catalanes entreguem el Manifest comú per a reclamar al Govern
l’aprovació del marc normatiu autonòmic de la prescripció
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/demadijous-els-representants-de-les-infermeres-catalanes-entreguem-elmanifest-comu-per-reclamar-al-govern-aprovacio-del-marc-normatiuautonomic-de-la-prescripcio.html

▪

22 de gener de 2016. Conclou la ronda de contactes per tancar el
Manifest per a la Prescripció Infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/concloula-ronda-de-contactes-per-tancar-el-manifest-per-la-prescripcio-infermeracatalunya.html

▪

20 de gener de 2016. El COIB realitza sessions informatives sobre la
prescripció infermera a l'Hospital Clínic i a Terrassa.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coibrealitza-sessions-informatives-sobre-la-prescripcio-infermera-hospitalclinic-terrassa.html

▪

10 de gener de 2016. S'inicien les reunions amb organitzacions
infermeres catalanes per fer front comú per a la regulació autonòmica de
la prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/inicien-lesreunions-amb-organitzacions-infermeres-catalanes-per-fer-front-comuper-la-regulacio-autonomica-de-la-prescripcio-infermera.html
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▪

31 de desembre de 2015. Es crea una Comissió de Crisi a proposta del
COIB per a instar a la Conselleria de Salut a aprovar la regulació de la
prescripció infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/es-creauna-comissio-de-crisi-proposta-del-coib-per-instar-la-conselleria-de-salutaprovar-la-regulacio-de-la-prescripcio-infermera-catalunya.html

▪

29 de desembre de 2015. Des del COIB recomana a les infermeres de
Barcelona extremar les precaucions mentre no es desencalli la regulació
de la Prescripció Infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coibrecomana-les-infermeres-de-barcelona-extremar-les-precaucions-mentreno-es-desencalli-la-regulacio-de-la-prescripcio-infermera-catalunya.html

▪

23 de desembre de 2015. El Reial Decret de la prescripció infermera
entra en vigor.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-reialdecret-de-la-prescripcio-infermera-entra-en-vigor.html
18 de desembre de 2015. Actualitat sobre la prescripció infermera.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/actualitatsobre-la-prescripcio-infermera.html

▪

9 de novembre de 2015. Les infermeres tenen idèntica legitimitat per fer
les mateixes activitats assistencials que abans que s’aprovés el Real
Decreto de prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionamentsreflexions/les-infermeres-tenen-identica-legitimitat-per-fer-les-mateixesactivitats-assistencials-que-abans-que-aproves-el-real-decreto-deprescripcio-infermera.html

▪

4 de novembre de 2015. La Mesa de la Profesión Enfermera ha
demanat una reunió urgent als Consellers de sanitat autonòmics per
abordar el RD de prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/la-mesade-la-profesion-enfermera-ha-demanat-una-reunio-urgent-als-consellersde-sanitat-autonomics-per-abordar-el-rd-de-prescripcio-infermera.html

▪

23 d'octubre de 2015. S'aprova el Reial Decret que regularà la
prescripció infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/aprova-elreial-decret-que-regulara-la-prescripcio-infermera.html

▪

16 d’octubre de 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja l'ús
polític de les infermeres en les pròximes eleccions generals.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-foruminfermer-del-mediterrani-rebutja-us-politic-de-les-infermeres-en-lesproximes-eleccions-generals.html
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▪

17 de setembre de 2015. El Col·legi documenta una dècada d’accions i
intervencions per a la reflexió i regulació de la Prescripció Infermera a
Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-col-legidocumenta-una-decada-accions-intervencions-per-la-reflexio-regulaciode-la-prescripcio-infermera-catalunya.html

▪

15 de setembre de 2015. El Govern aprova el desplegament de la
prescripció infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-governaprova-el-desplegament-de-la-prescripcio-infermera-catalunya.html

▪

12 d’agost de 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani s’oposa a que les
infermeres s’hagin de formar dues vegades per prescriure medicaments
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-foruminfermer-de-la-mediterrania-oposa-que-les-infermeres-hagin-de-formardues-vegades-per-prescriure-medicaments.html

▪

10 d’agost de 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani es mostra en
contra que les infermeres hagin d’obtenir una formació addicional per
prescriure medicaments
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-foruminfermer-de-la-mediterrania-es-mostra-en-contra-que-les-infermereshagin-obtenir-una-formacio-addicional-per-prescriure-medicaments.html

▪

6 d’agost de 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani expressa la seva
voluntat d’excloure la formació addicional Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-foruminfermer-de-la-mediterrania-expressa-la-seva-voluntat-excloure-laformacio-addicional-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

6 d’agost de 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani sol·licita una
aclariment sobre la formació addicional en relació a la Prescripció
Infermera https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-collegi/el-forum-infermer-de-la-mediterrania-sol-licita-una-aclariment-sobrela-formacio-addicional-en-relacio-la-prescripcio-infermera.html

▪

29 de juliol de 2015. El Reial Decret de la Prescripció Infermera ja ha
passat la revisió del Consejo de Estado
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-reialdecret-de-la-prescripcio-infermera-ja-ha-passat-la-revisio-del-consejo-deestado.html

▪

15 de juliol de 2015. El Tribunal Suprem anul·la la Prescripció Infermera
sense acreditació a les Illes Balears
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-tribunalsuprem-anul-la-la-prescripcio-infermera-sense-acreditacio-les-illesbalears.html
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▪

1 de juliol de 2015. El Consell, els Col·legis professionals d’infermeres i
infermers i la Conselleria de Salut acorden desenvolupar la normativa pel
desplegament de la Prescripció Infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-consell-elscol-legis-professionals-infermeres-infermers-la-conselleria-de-salutacorden-desenvolupar-la-normativa-pel-desplegament-de-la-prescripcioinfermera-catalunya.html

▪

5 de juny de 2015. El Fòrum Infermer del Mediterrani expressa el seu
posicionament a favor de regular la Prescripció Infermera però en contra
que s'obligui a cursar formació addicional
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-foruminfermer-del-mediterrani-expressa-el-seu-posicionament-favor-de-regularla-prescripcio-infermera-pero-en-contra-que-obligui-cursar-formacioaddicional.html

▪

27 de març de 2015. Llum verda al projecte de Reial Decret de la
Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/llumverda-al-projecte-de-reial-decret-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

12 de març de 2015. El Ministre de Sanitat insisteix en el seu compromís
per desenvolupar la Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/elministre-de-sanitat-insisteix-en-el-seu-compromis-per-desenvolupar-laprescripcio-infermera.html
29 de gener de 2015. Les infermeres catalanes reclamen al Parlament
que es reconegui la seva aportació en el sistema de salut.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/notes-de-premsa/lesinfermeres-catalanes-reclamen-al-parlament-que-es-reconegui-la-sevaaportacio-en-el-sistema-de-salut.html

▪

23 de desembre de 2013. El model de Prescripció Infermera del
Ministeri de Sanitat torna a aixecar crítiques del col·lectiu infermer
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-modelde-prescripcio-infermera-del-ministeri-de-sanitat-torna-aixecar-critiquesdel-col-lectiu-infermer.html

▪

5 de desembre de 2013. Informe del COIB sobre l’estat actual de la
regulació de la Prescripció Infermera a Espanya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/informedel-coib-sobre-estat-actual-de-la-regulacio-de-la-prescripcio-infermeraespanya.html

▪

4 de juliol de 2013. La regulació de la Prescripció Infermera a Balears
arriba al Tribunal Suprem
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/laregulacio-de-la-prescripcio-infermera-balears-arriba-al-tribunalsuprem.html
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▪

25 de juny de 2010. El Col·legi creu que la Prescripció Infermera
ajudarà a promoure un ús racional dels medicaments
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-col-legicreu-que-la-prescripcio-infermera-ajudara-promoure-un-us-racional-delsmedicaments.html

▪

22 de desembre de 2009. El Congrés aprova la regulació de la
Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-congresaprova-la-regulacio-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

21 de desembre de 2009. El Senat aprova la regulació de la Prescripció
Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-senataprova-la-regulacio-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

30 de novembre de 2009. El COIB davant de l’administració de la
vacuna contra la Grip A
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionamentsreflexions/el-coib-davant-de-administracio-de-la-vacuna-contra-la-gripa.html

▪

24 de novembre de 2009. Accions del Col·legi davant de la Prescripció
Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/accions-delcol-legi-davant-de-la-prescripcio-infermera.html

▪

30 d’octubre de 2009. Pas endavant cap a la capacitat prescriptora de
les infermeres.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/pas-endavantcap-la-capacitat-prescriptora-de-les-infermeres.html

▪

19 de maig de 2009. El COIB demana que la Llei del Medicament
inclogui la infermera com a prescriptora.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-coibdemana-que-la-llei-del-medicament-inclogui-la-infermera-comprescriptora.html

▪

9 de gener de 2009. Les infermeres d’Andalusia podran receptar
medicaments
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/lesinfermeres-andalusia-podran-receptar-medicaments.html

▪

17 de novembre 2008. El COIB avisa que la regulació de la Prescripció
Infermera no envaeix competències a d'altres professionals.
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/el-coib-avisaque-la-regulacio-de-la-prescripcio-infermera-no-envaeix-competenciesaltres-professionals.html
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▪

21 de maig de 2008. El Col·legi demana regular la Prescripció Infermera
perquè ja s’està produint de facto.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-col-legidemana-regular-la-prescripcio-infermera-perque-ja-esta-produint-defacto.html

▪

29 d’abril de 2008. El Col·legi avisa del risc que la prescripció en
col·laboració s’apliqui sense comptar amb les infermeres (València)
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-col-legiavisa-del-risc-que-la-prescripcio-en-col-laboracio-apliqui-sense-comptaramb-les-infermeres.html

▪

25 abril 2008. El COIB espera arribar a un acord per desenvolupar la
Prescripció Infermera a Catalunya
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-coibespera-arribar-un-acord-per-desenvolupar-la-prescripcio-infermeracatalunya.html

▪

21 de febrer de 2008.Col·legi d’Infermeria reivindica la regulació de la
prescripció que és d’exclusiva responsabilitat de la infermera (Gandia).
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-col-legiinfermeria-reivindica-la-regulacio-de-la-prescripcio-que-es-exclusivaresponsabilitat-de-la-infermera.html

▪

18 de febrer 2008. La regulació de la Prescripció Infermera , un camí per
recórrer.
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/laregulacio-de-la-prescripcio-infermera-un-cami-per-recorrer.html

▪

21 de novembre de 2007. El Consell de la Professió Infermera aprova un
catàleg de productes sanitaris i fàrmacs per a la Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/el-consellde-la-professio-infermera-aprova-un-cataleg-de-productes-sanitarisfarmacs-per-la-prescripcio-infermera.html

▪

27 de novembre de 2007. Les autoritats sanitàries de Gran Bretanya
recomanen que Espanya legalitzi la Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/professio/les-autoritatssanitaries-de-gran-bretanya-recomanen-que-espanya-legalitzi-laprescripcio-infermera.html

▪

9 de novembre de 2007. Les infermeres demanen que la Llei de
dependència tingui més en compte els malalts mentals
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/lesinfermeres-demanen-que-la-llei-de-dependencia-tingui-mes-en-compteels-malalts-mentals.html

▪

30 de juny de 2006. Cal continuar treballant per la Prescripció Infermera
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/calcontinuar-treballant-per-la-prescripcio-infermera.html

© Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El COIB i la Prescripció Infermera
73

▪

14 de juny de 2006. La Prescripció Infermera al Senat
https://www.coib.cat/ca-es/sala-de-premsa/noticies-del-col-legi/laprescripcio-infermera-al-senat.html

▪

23 de febrer de 2006. La Prescripció Infermera una realitat que cal
dotar de legalitat
https://www.coib.cat/ca-es/actualitat-professional/posicionamentsreflexions/proposta-de-regularitzacio-legal-de-la-prescripcioinfermera.html
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Impacte mediàtic sobre els posicionaments del COIB i les
accions desenvolupades en el marc de la Comissió de
Crisi de la prescripció infermera
Mitjans escrits
•

27 de febrer de 2020. Diari de Girona. Les infermeres podran prescriure
medicaments

•

26 de febrer de 2020. Diari de la sanitat. Llum verda per a l’emissió de la
signatura electrònica per a les infermeres acreditades per a la prescripció
infermera

•

24 de febrer de 2020. Rubitv.cat. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

24 de febrer de 2020. Gironainfo.cat. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

24 de febrer de 2020. NacióBaixMontseny.cat. Les infermeres podran
prescriure medicaments i productes sanitaris

•

24 de febrer de 2020. laGarrotxainfo.cat. Les infermeres podran
prescriure medicaments i productes sanitaris

•

24 de febrer de 2020. ebredigital.cat. Les infermeres, més a prop de
poder prescriure medicaments

•

24 de febrer de 2020. NacioTarragona.cat. Les infermeres podran
prescriure medicaments i productes sanitaris

•

23 de febrer de 2020. NacióLleida.cat. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

23 de febrer de 2020. NacióSolsona. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

23 de febrer de 2020. NacióManresa. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

23 de febrer de 2020. NacióSabadell. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

23 de febrer de 2020. Aguaita.cat. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris
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•

22 de febrer de 2020. LaRepública.cat. La consellera de Salut firma el
conveni perquè les infermeres puguin prescriure medicaments i accedir
al SIRE

•

22 de febrer de 2020. VallèsOriental.com. Les infermeres podran
prescriure medicaments i productes sanitaris

•

22 de febrer de 2020. elRipollès.info. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

22 de febrer de 2020. Naciódigital. Les infermeres podran prescriure
medicaments i productes sanitaris

•

14 de gener de 2020. Grup Mutuam. Grup Mutuam col·labora amb la
campanya de comunicació per l’acreditació de la prescripció infermera
que ha fet el COIB

•

9 de desembre de 2019. Àgora d'Infermeria. Les infermeres i infermers
catalans ja ens podem acreditar per prescriure

•

28 d’agost de 2019. La Razón. Los enfermeros catalanes podrán
recetar más de 1.000 medicamentos

•

28 d’agost de 2019. ABC. Los enfermeros podrán dispensar 4.700
productos sanitarios

•

28 d’agost de 2019. La Vanguardia. Aprobado el decreto para que las
enfermeras dispensen medicamentos

•

28 d’agost de 2019. isanidad.com. Las enfermeras catalanas podrán
prescribir tras la aprobación del decreto de acreditación del Govern

•

27 d’agost de 2019. Europaress. Las enfermeras catalanas podrán
prescribir más de 1.000 medicamentos y 4.700 productos sanitarios

•

27 d’agost de 2019. Europapress. Las enfermeras celebran el nuevo
decreto pero lo ven lejos de la práctica real

•

27 d’agost de 2019. Metrópoli abierta. Los enfermeros podrán recetar
medicamentos gracias a un decreto

•

27 d’agost de 2019. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). El personal d'infermeria ja podrà prescriure medicaments i
material sanitari.

•
•

27 d’agost de 2019. Regió 7. El Govern permet que els infermers
catalans puguin receptar més de mil medicaments.
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•

25 d’agost de 2019. La Vanguardia. Més de 44.000 infermereses
podran acreditar per indicar medicaments

•

22 de juliol de 2019. codita.org. Tot a punt per posar en marxa el procés
d’acreditació per a la prescripció infermera a finals d’agost

•

Juliol de 2019. gencat.cat, Prescripció infermera. Posicionament i opinió
dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis

•

Gener – febrer 2019. ActuSoins. Prescriptions : l'Espagne ouvre la voie

•

19 de febrer de 2018. Diariofarma. Prescripción enfermera: el proyecto
de RD, publicado para alegaciones

•

16 de novembre de 2017. aldia.cat. Metges de Catalunya al·lega contra
la prescripció infermera davant el Ministeri

•

26 d’octubre de 2017. La Vanguardia. Infermeres i metges posen fi als
malentesos sobre les receptes

•

24 d’octubre de 2017. catalunyadiari.cat. Acord perquè els infermers
puguin prescriure determinats medicaments

•

4 d’octubre de 2017. diarisanitat.cat. Cuidar sense barreres

•

11 de setembre de 2017. consalud.es. La "consulta" catalana de Comín
sobre prescripción enfermera divide a los profesionales

•

4 de setembre de 2017. eldiario.es. La Agencia Europea del
Medicamento y otros cinco temas que Comín se encontrará sobre la
mesa después del verano

•

4 de setembre de 2017. diarisanitat.cat. L'Agència Europea del
Medicament i altres cinc temes que Comín es trobarà sobre la taula
després de l’estiu

•

11 de juliol de 2017. diarisanitat.cat. Decret de prescripció infermera:
per fi garanties per a tothom

•

7 juliol de 2017. gacetamedica.com. El projecte de decret de prescripció
infermera català causa controvèrsia

•

4 juliol de 2017. diarisanitat.cat. Els metges rebutgen el decret català
que ha de permetre a les infermeres indicar medicaments

•

4 juliol de 2017. gacetamedica.com. Les infermeres catalanes podran
indicar l’ús de fàrmacs prèvia formació

•

4 juliol de 2017. jano.es. Cataluña aprueba que el colectivo de
enfermeras prescriba medicamentós
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•

3 juliol de 2017. sietediasmedicos.com. Cataluña da un nuevo paso en
el desarrollo de la prescripción infermera

•

3 juliol de 2017. focap.wordpress.com. El projecte de decret de
prescripció infermera ja és aquí

•

3 juliol de 2017. diariodicen.es. Cataluña permitirá la prescripción
enfermera

•

2 juliol de 2017. diariofarma.com. Los médicos se oponen al decreto de
“prescripción enfermera” catalán

•

1 juliol de 2017. immedicohospitalario.es. Los profesionales de la
Enfermería
podrán
recetar
en
Cataluña

•

1 juliol de 2017. El Diario montañés. Las enfermeras podrán prescribir
medicamentos en los centros de Cataluña

•

1 juliol de 2017. El Norte de Castilla. Las enfermeras podrán prescribir
medicamentos en los centros de Cataluña

•

1 juliol de 2017. La Rioja. Las enfermeras podrán prescribir
medicamentos en los centros de Cataluña

•

1 juliol de 2017. Ideal de Almería. Las enfermeras podrán prescribir
medicamentos en los centros de Cataluña

•

1 juliol de 2017. ABC Cataluña. Las Enfermeras catalanas podrán
prescribir fármacos

•

1 juliol de 2017. catalunyapress.cat. Metges de Catalunya assegura que
la prescripció per part de les infermeres no garanteix la seguretat”

•

1 juliol de 2017. La Razón Cataluña. Las Enfermeras podrán recetar

•

1 juliol de 2017. El Punt Avui Barcelona. Les intermeres hauran de tenir
formació específica per receptar

•

1 juliol de 2017. Diario de Navarra. Las enfermeras podrán prescribir
medicamentos en Cataluña

•

1 juliol de 2017. Hoy Diario de Extremadura. Las enfermeras podrán
prescribir medicamentos en los centros de Cataluña

•

1 juliol de 2017. Ara . Els metges rebutgen que les infermeres puguin
receptar medicaments
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•

1 juliol de 2017. La Vanguardia. Les Infermeres recuperen l’empara
legal per a la indicació de fàrmacs

•
•

1 juliol de 2017. El Periódico de Catalunya. Salut planteja que la
infermera recepti fàrmacs sense firma mèdica

•

1 juliol de 2017. El País Cataluña Cuadernillo. Las Enfermeras podrán
dar medicamentos sin permiso médico expresso

•

30 juny de 2017. aldia.cat. Les infermeres catalanes celebren el decret
de prescripció perquè s'ajusta" al seu dia a dia"

•

30 juny de 2017. actasanitaria.com. Cataluña presenta su proyecto de
decreto de prescripción infermera

•

30 juny de 2017. naciodigital.cat. Les infermeres hauran d’acreditar una
formació «específica» per prescriure medicaments amb recepta

•

30 juny de 2017. eldiario.es. Las enfermeras catalanas podrán indicar
algunos medicamentos sin requerir autorización del medico

•

30 juny de 2017. lavanguardia.com. Las enfermeras podrán prescribir
medicamentos en Catalunya

•

30 juny de 2017. redaccionmedica.com. Los médicos catalanes
enmendarán el nuevo decreto de prescripción enfermera

•

30 juny de 2017. redaccionmedica.com. Cataluña desbloquea la
prescripción enfermera a través de la formación

•

30 juny de 2017. 9diari.cat. Les infermeres hauran d acreditar formació
específica per prescriure medicaments amb recepta
30 juny de 2017. diarisanitat.cat. Les infermeres catalanes podran
indicar alguns medicaments sense autorització del metge

•
•

30 juny de 2017. diariomedico.com. Cataluña presenta su proyecto de
prescripción enfermera

•

30 juny de 2017. cat.elpais.com. Les infermeres catalanes podran
aplicar alguns medicaments sense permís mèdic exprés

•

29 juny de 2017. Diari de Girona. Les Infermeres es mobilitzen per
poder prescriure medicaments sense el metge

•

29 juny de 2017. Ara. Les infermeres podran receptar medicaments
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•

29

•

29 juny de 2017. consalud.es. La Enfermería catalana, a la expectativa
ante el decreto de prescripción de Comín

•

29 juny de 2017. ara.cat. Les infermeres podran receptar medicament

•

28 juny de 2017. lavanguardia.com. Enfermeras desconvocan protesta
ante decreto les permitirá dispensar fármacos

•

28 juny de 2017. agencias.abc.es. Enfermeras desconvocan protesta
ante decreto les permitirá dispensar fármacos

•

28 juny de 2017. redaccionmedica.com. Comín presenta este viernes el
Decreto catalán de Prescripción Enfermera

•

28 juny de 2017. elperiodico.com. Enfermeras desconvocan protesta
ante decreto les permitirá dispensar fármacos

•

28 juny de 2017. Segre. Protesta de las enfermeras para prescribir ya
fármacos sin el medico

•

28 juny de 2017. Diari de Tarragona. La infermeria protesta demà i no
farà
receptes

•

27 juny de 2017. lavanguardia.com. Enfermeras se movilizan para exigir
una normativa catalana sobre prescripción

•

27 juny de 2017. elperiodico.com. Enfermeras se movilizan para exigir
una normativa catalana sobre prescripción

•

12 maig de 2017. El Periódico de Catalunya. Los Enfermeros estamos
hartos

•

10 maig de 2017. elperiodico.com Conseller' Comín, los enfermeros
estamos hartos

•

16 març de 2017. aldia.cat. Comín reconeix pecar d'optimisme" amb el
decret català de prescripció infermera"

•

23 febrer de 2017. diarisanitat.cat. ”El decret del PP sobre prescripció
infermera és insostenible i absurd”

•

23 febrer de 2017. vilaweb.cat. Col·legis d’infermeres demanen al
Congrés que derogui el decret de prescripció

•

23 febrer de 2017. catzona.com. Les infermeres reclamen al Congrés el
seu dret de prescripció de medicaments

juny

de

2017.
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•

23 febrer de 2017. diariodicen.es. El Foro Enfermero del Mediterráneo
pide la anulación del RD de prescripción infermera

•

23 febrer de 2017. saludigestivo.es. Varios colegios de Enfermería piden
al Congreso que derogue el decreto de prescripción

•

22 febrer de 2017. medicinatv.com. Varios colegios de Enfermería piden
al Congreso que derogue el decreto de prescripción

•

22 febrer de 2017. infosalus.com. Varios colegios de Enfermería piden
al Congreso que derogue el decreto de prescripción

•

22 febrer de 2017. bolsamania.com
.
"Varios
colegios
de
Enfermería piden al Congreso que derogue el decreto de prescripción”

•

22 febrer de 2017. eleconomista.es. Varios colegios de Enfermería
piden al Congreso que derogue el decreto de prescripción

•

22 febrer de 2017. catalunyapress.cat. Les infermeres reclamen al
Congrés el seu dret de prescripció de medicaments

•

22 febrer de 2017. agencias.abc.es. Enfermeros piden la derogación del
Real Decreto de Prescripción Enfermera

•

22 febrer de 2017. cuatro.com. Varios colegios de Enfermería piden al
Congreso que derogue el decreto de prescripción

•

13 gener de 2017. gestioclinicavarela.blogspot.com.es. La prescripció
infermera: de via crucis a serial

•

30 setembre de 2016. saludigestivo.es. Munté reafirma el compromiso
de sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

30 setembre de 2016. redaccionmedica.com. Cataluña insiste en sacar
su propio decreto de Enfermería

•

30 setembre de 2016. bolsamania.com. Munté reafirma el compromiso
de sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

30 setembre de 2016. diariosigloxxi.com. Munté reafirma el compromiso
de sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

30 setembre de 2016. cuatro.com. Munté reafirma el compromiso de
sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

30 setembre de 2016. noticias.interbusca.com. Munté reafirma el
compromiso de sacar adelante un decreto de enfermería propio
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•

30 setembre de 2016. aldia.cat. Munté reafirma el compromís de tirar
endavant un decret d'infermeria propi

•

30 setembre de 2016. infosalus.com. Munté reafirma el compromiso de
sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

30 setembre de 2016. eleconomista.es. Munté reafirma el compromiso
de sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

30 setembre de 2016. telecinco.es. Munté reafirma el compromiso de
sacar adelante un decreto de enfermería propio

•

6 setembre de 2016. consalud.es. Comín mantiene en “stand by” el
decreto
catalán
de
prescripción
...

•

14 d’ abril de 2016. InfoACES estiu 2016. Les infermeres som un
col·lectiu indispensable però desaprofitat

•

14 d’ abril de 2016. Diari de Girona. Comín vol la retirada de la
prescripció Infermera

•

11 d’ abril de 2016. Gaceta Médica. Comín apoya la petición del decreto

•

8 d’ abril de 2016. diarisanitat.cat. Visions sobre el dret a la salut

•

8 d’ abril de 2016. La Razón Catalunya. Centenares de enfermeras
reclaman una normativa catalana de la preinscripción

•

8 d’ abril de 2016. El Punt Avui Barcelona. Comín dóna suport a les
infermeres

•

8 d’ abril de 2016. Ara. Un miler d'infermers reclamen l'empara legal de
Ia seva feina

•

8 d’ abril de 2016. diarisanitat.cat. La prescripció infermera, una
assignatura pendent

•

8 d’ abril de 2016. aldia.cat. Una mobilització a Barcelona reclama la
derogació del decret estatal de prescripció infermera

•

8 d’ abril de 2016.directe.cat. Una mobilització a Barcelona reclama la
derogació del decret estatal de prescripció infermera

•

8 d’ abril de 2016. lavanguardia.com. Una mobilització a Barcelona
reclama la derogació del decret estatal de prescripció infermera

•

8 d’ abril de 2016. aldia.cat. Més de 300 infermeres apressen a
l'aprovació del decret català de prescripció
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•

8 d’ abril de 2016. vilaweb.cat. Una mobilització a Barcelona reclama la
derogació del decret estatal de prescripció infermera
8 d’ abril de 2016. ccma.cat. Una mobilització a Barcelona reclama la
derogació del decret estatal de prescripció infermera

•

8 d’ abril de 2016. europapress.es. Más de 300 enfermeras urgen la
aprobación del decreto catalán de prescripción

•

8 d’ abril de 2016. El País Cataluña Cuadernillo. Los Enfermeros
reivindican poder prescribir medicamentós

•

8 d’ abril de 2016. Segre. Las enfermeras piden derogar el real decreto
de prescripción

•

7 d’ abril de 2016. elperiodico.com. Más de 300 enfermeras urgen el
decreto catalán sobre su profesión

•

7 d’ abril de 2016. actasanitaria.com. Antoni Comín apoya las
reivindicaciones del colectivo enfermero catalán

•

7 d’ abril de 2016. elmundo.es. Más de 300 enfermeras urgen la
aprobación del decreto catalán de prescripción

•

7 d’ abril de 2016. lavanguardia.com. Un millar de enfermeras reclaman
una normativa catalana sobre la prescripción

•

7 d’ abril de 2016. ccaa.elpais.com. Los enfermeros protestan contra la
norma que les prohíbe prescribir

•

7 d’ abril de 2016. diarideterrassa.es. Protesta de enfermeras por la
prescripción

•

7 d’ abril de 2016. Diari de Terrassa. Protesta de enfermeras por la
prescripción

•

7 d’ abril de 2016. diarisanitat.cat. ”Prescriure sense barreres”, el
missatge de les infermeres a l’espera del decret català que reguli la seva
tasca

•

6 d’ abril de 2016. elperiodico.com. Las enfermeras debemos poder
recetar fármaco

•

6 d’ abril de 2016. El Periódico de Catalunya. Prescriure medecines

•

5 d’ abril de 2016. catalunyapress.cat. Treballadors protestaran per la
preinscripció infermera aquest dijous
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•

5 d’ abril de 2016. canalblau.cat. El infermers del Consorci Sanitari del
Garraf, satisfets amb al preacord amb Salut per la prescripció de
medicaments

•

5 d’ abril de 2016. radiosabadell.fm. Salut regularà la prescripció
infermera - Ràdio Sabadell 94.6

•

4 d’ abril de 2016. elperiodico.com. Las enfermeras servimos para algo
más que prescribir medicamentos sin receta

•

4 d’ abril de 2016. Gaceta Médica Edición Catalunya. Salut arriba a un
preacord amb el CCIC per tirar endavant un decret de PI propi

•

2 d’ abril de 2016. gacetamedica.com
Salut arriba a un preacord
amb el CCIC per tirar endavant un decret de PI propi

•

1 d’ abril de 2016. immedicohospitalario.es. Antoni Comín pide
consenso" para defender el decreto de prescripción enfermera catalán"

•

1 d’ abril de 2016. terrassainforma.com. Salut tanca un preacord amb
infermeres
per
disposar
d'un
decret
...

•

1 d’ abril de 2016. redaccionmedica.com. Los médicos catalanes,
preocupados porque el decreto de Comín “agrave” la situación

•
•

1 d’ abril de 2016. larazon.es. Cataluña permitirá recetar a los
enfermeros al sortear la ley estatal

•

1 d’ abril de 2016. elperiodico.com. Salut y las enfermeras sientan las
bases para un decreto catalán de prescripción

•

1 d’ abril de 2016. redaccionmedica.com. Comín propone a Madrid una
'vía exprés' para derogar el RD de ...

•

1 d’ abril de 2016 La Razón Cataluña. Cataluña permitirá recetar a los
Enfermeros al sortear la ley estatal

•

1 d’ abril de 2016. El Punt Barcelona. Acord per donar cobertura a la
tasca de les infermeres

•

1 d’ abril de 2016. El Punt Comarques Gironines. Els metges veuen
amb bons ulls el decret català de prescripció infermera

•

1 d’ abril de 2016. El Periódico de Catalunya. Els metges discrepen
malgrat la «voluntat d'acord»

•

1 abril de 2016. El Periódico de Catalunya. Salut pacta amb el col·lectiu
d’Infermeres
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•

31 març de 2016. Diari de Terrassa. Salut llega a un preacuerdo para el
decreto catalán de Enfermería

•

31 març de 2016. vilaweb.cat. El Sindicat d’Infermeria celebra el
preacord sobre la prescripció però tem que entri en conflicte amb la
normativa Estatal

•

31 març de 2016. lavanguardia.com. Cataluña apuesta por esquivar el
decreto sobre Enfermería

•

31 març de 2016. actasanitaria.com. Cataluña acuerda con los
enfermeros su propio Decreto de prescripción de medicamentós

•

31 març de 2016. diariodicen.es. La Generalitat y el Consejo de
Colegios de Enfermeras de Cataluña llegan a un acuerdo sobre un RD
propio

•

31 març de 2016. Ara. Sintonia entre Infermers i Salut per a la
prescripció de fàrmacs

•

31 març de 2016. redaccionmedica.com. Comín propone a Madrid una
“vía exprés” para tumbar el RD de prescripción

•

31 març de 2016. El Mundo Catalunya. Preacuerdo para la prescripción
de medicamentos en Enfermería

•

31 març de 2016. El Mundo Catalunya. Haciendo equilibrios para
cumplir la norma

•

31 març de 2016. Regió 7- Manresa. Les infermeres i Salut posen les
bases d'un decret de prescripció

•

31 març de 2016. Diari de Girona. Preacord per elaborar un decret
català de preinscripció Infermera

•

31 març de 2016. La Vanguardia. Les infermeres pacten amb Salut
salvar la prescripció

•

31 març de 2016. El Punt Avui Lleida . Comin refà ponts de diàleg

•

31 març de 2016. El Punt Avui Barcelona. Acord per donar cobertura a
la tasca de les infermeres

•

31 març de 2016. La Vanguardia. Las Enfermeras pactan con Salut
salvar su prescripción

•

31 març de 2016. catzona.com. Salut quiere que los enfermeros
Catalanes sigan prescribiendo ...
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•

31 març de 2016. 20 Minutos Barcelona. Salut quiere que los
Enfermeros sigan prescribiendo medicines

•

30 març de 2016. ecodiario.eleconomista.es. Salud y las enfermeras
ponen las bases de un decreto catalán de prescripción

•

30 març de 2016. elmundo.es. Preacuerdo para el decreto catalán sobre
la prescripción enfermera

•

30 març de 2016. diariomedico.com. Preacuerdo para el decreto catalán
de 'prescripción enfermera'

•

30 març de 2016. 20minutos.es. Salut quiere que los enfermeros
catalanes sigan prescribiendo ...

•

30 març de 2016. redaccionmedica.com. Preacuerdo para el decreto
catalán de prescripción

•

30 març de 2016. europapress.es.Salud alcanza un preacuerdo para el
decreto catalán de enfermería compatible" con el RD"

•

30 març de 2016. lavanguardia.com. Salud y las enfermeras ponen las
bases de un decreto catalán de prescripción

•

30 març de 2016. agencias.abc.es.Salud y las enfermeras ponen las
bases de un decreto catalán de prescripción

•

30 març de 2016. noticias.lainformacion.com. Salud alcanza un
preacuerdo para el decreto catalán de enfermería compatible" con el RD"

•

30 març de 2016. infosalus.com. Preacuerdo para el decreto catalán de
enfermería
compatible"
con
el
RD
de
'prescripción'"

•

30 març de 2016. gentedigital.es. Salud alcanza un preacuerdo para el
decreto catalán de enfermería compatible" con el RD"

•

30 març de 2016. vilaweb.cat. Salut arriba a un preacord amb el
col·lectiu infermer per a l’elaboració d’un decret català que reguli la
professió

•

29 març de 2016. lavanguardia.com. Enfermeras crean campaña para la
movilización
por
su
prescripción
y
normativa

•

29 març de 2016. agencias.abc.es. Enfermeras crean campaña para la
movilización
por
su
prescripción
y
normativa

•

29 març de 2016. fefac.cat. Els professionals d’infermeria de Catalunya
es mobilitzen per reclamar la “prescripció infermera”
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•

27 març de 2016. El Punt Avui Maresme. Campanya de les infermeres
catalanes
en
favor
de
la
prescripció
de
medicaments

•

23 març de 2016. sanitat-icsc.blogspot.com.es
barreres

•

23 març de 2016. Regió 7 – Manresa. infermeres reclamen una
normativa
sobre
la
seva
pràctica
professional

•

23

•

22 març de 2016. gacetamedica.com. Enfermeros se movilizarán el 7 de
abril
para
urgir"
el
decreto
catalán
de
prescripción"

•

22 març de 2016. gacetamedica.com. Satse alerta de que el seguro no
cubre" al enfermero que incumpla el RD de prescripción"

•

22 març de 2016. redaccionmedica.com
Enfermería se manifiesta
para
pedir
una
norma
catalana
de
prescripción

•

22 març de 2016. agencias.abc.es. Enfermeras catalanas reclaman una
normativa
sobre
su
práctica
professional

•

22 març de 2016. europapress.es. Enfermeros se movilizarán el 7 de
abril
para
urgir"
el
decreto
catalán
de
prescripción"

•

22 març de 2016. gentedigital.es. Enfermeros se movilizarán el 7 de
abril
para
urgir"
el
decreto
catalán
de
prescripción"

•

22 març de 2016. sites.google.com. Concentració infermeres de
Catalunya,
7
d'abril
de
2016

•

22

•

22 març de 2016. aldia.cat. Infermers es mobilitzaran el 7 d'abril per
"exigir" el decret català de prescripció

•

21 març de 2016. consorci.org. Concentració a Barcelona del col·lectiu
infermer
contra
el
decret
de
prescripció
infermera

•

18 març de 2016.acra.cat.Jornada de visibilització de la prescripció
infermera

•

17 març de 2016.t-efyc.blogspot.com.es. Jornada de visibilidad de la
prescripción
enfermera

•

17 març de 2016. catalunya.satse.es. Les infermeres catalanes
demanen
“Cuidar-te
sense
barreres”

març

març

de

de

2016.

2016.

La

Vanguardia.

fspugt.org.
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•

15 març de 2016. m.publico.es Catalunya, País Vasco, Navarra y
Canarias recurren ante el Supremo la norma sobre prescripción
enfermera

•

5 març de 2016 Diari de Tarrragona. Medicaments, metges i infermers

•

4 març de 2016 El Punt Avui Barcelona. Salut empara que el cos
d'infermeria
pugui
vacunar

•

4 març de 2016. El País Cataluña, Cuadernillo. Salud se salta el decreto
estatal
y
deja
vacunar
a
los
Enfermeros

•

4 març de 2016. Diario Médico. Cataluña: Salud avala Vacunación sin
receta
médica

•

26 febrer de 2016.El Punt Avui Barcelona. Dignitat i legalitat per a les
infermeres

•

23 febrer de 2016. evensi.com.23 FEB 2016: Xerrada sobre la
prescripció
infermera
a
Igualada

•

22 febrer de 2016. diarioenfermero.es. Enfermeras catalanas buscan
apoyos para que se regule por ley su presencia en las escuelas

•

21 febrer de 2016. redaccionmedica.com. Prescripción enfermera a la
andaluza
en
Cataluña

•

21 febrer de 2016 elnacional.cat. Per què les infermeres no poden
prescriure
medicaments?

•

18 febrer de 2016. redaccionmedica.com. El PSC afirma que la
prescripción enfermera catalana está “un poco encallada”

•

18 febrer de 2016. gentedigital.es.Escarp (PSC) urge al Govern a crear
una
regulación
propia
de
la
prescripción
enfermera

•

18 febrer de 2016. europapress.es.Escarp (PSC) urge al Govern a crear
una
regulación
propia
de
la
prescripción
enfermera

•

18 febrer de 2016. aldia.cat.Escarp (PSC) exigeix al Govern crear una
regulació
pròpia
de
la
prescripció
infermera

•

13 febrer de 2016. Regio7.cat.Acte sobre la prescripció de les
infermeres

•

12
febrer
de
2016.rbasalutigestio.blogspot.com.La prescripció
d'infermeria: s'ha creat un problema allà on no n’hi havia. Alba Brugués
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•

12 febrer de 2016. diaridetarragona.com. Las enfermeras, en pie de
guerra
por
el
decreto
que
les
impide
recetar

•

12 febrer de 2016. totsantcugat.cat. Prescripció d'infermeria - Tot Sant
Cugat

•

12 febrer de 2016. consalud.es. ¿Puede Cataluña desarrollar un decreto
propio
de
prescripción
enfermera?

•

11

•

10 febrer de 2016. m.elpuntavui.cat. El govern recorre contra el decret
estatal
de
la
prescripció
infermera.

•

10 febrer de 2016. vilaweb.cat. El Govern recorre contra el decret estatal
que
regula
la
prescripció
infermera

•

9 febrer de 2016. aldia.cat. El Govern recorre contra el decret estatal
que
regula
la
prescripció
infermera

•

9 febrer de 2016. premsa.gencat.cat .El Govern recorre contra el decret
estatal que limita la capacitat del cos d'infermeria per a la indicació i
prescripció col·laborativa

•

9 febrer de 2016.directe.cat. El Govern recorre contra el decret estatal
que
regula
la
prescripció
infermera

•

9 febrer de 2016. catalunyapress.cat. El Govern recorre la prescripció
infermera
davant
el
Suprem

•

9 febrer de 2016. presspeople.com. El Govern recorre contra el decret
estatal que limita la capacitat del cos d'infermeria per a la indicació i
prescripció
col·laborativa.

•

9 febrer de 2016. ara.cat. El Govern recorre contra el decret estatal que
regula
la
prescripció
infermera

•

9 febrer de 2016. Ara. Prescripció infermera i sostenibilitat del sistema

•

6 febrer de 2016. miradescritiques.blogspot.com. Mirada crítica: Salut
recorrerà
el
decret
estatal
sobre
la
prescripció

•

31 gener de 2016. Segre. 'Instruyen a médicos sobre la prescripción
enfermera

•

31 gener de 2016. Ara. La prescripció infermera, un reguitzell de
malsons

febrer

de

2016.La

Vanguardia.
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•

29 gener de 2016. lavanguardia.com. El enfrentamiento entre médicos y
enfermeras
se
recrudece

•

29 gener de 2016. El 9 Nou Osona. La prescripció infermera, un
reguitzell
de
malsons

•

29 gener de 2016. Diari de Tarragona. Más de 50 entitats sanitàries
reclamen
que
les
infermeres
puguin
receptar.

•

29 gener de 2016. Regió 7. Les infermeres es revolten contra un decret
estatal
que
els
veta
receptar

•

29 gener de 2016.Diari de Girona. Front comú per la prescripció
infermera

•

29 gener de 2016. La Razon Cataluña. Parte dels sector de la salud
protesta
ante
la
Consellería

•

29 gener de 2016. Segre. Salud activa la comisión de prescripción
enfermera
tras
la
presión
del
sector

•

29 gener de 2016. La Vanguardia. Les infermeres demanen empara
legal

•

29 gener de 2016. Ara. Una representació deis professionals els
sinclicats que han signat el manifest.

•

29 gener de 2016. diaridegirona.cat. Front comú per la prescripció
infermera

•

29 gener de 2016. directe.cat. Diverses entitats sanitàries demanen un
marc normatiu propi per a la prescripció infermera a Catalunya

•

29 gener de 2016.focap.wordpress.com. Manifest sobre prescripció
infermera
a
Catalunya
|
FoCAP

•

29 gener de 2016. eldiario.es.Les infermeres reclamen que el Govern
compleixi la promesa de regular el que poden prescriure

•

29 gener de 2016.ara.cat.La infermeria catalana en contra de la
prescripció
de
fàrmacs
estatal

•

29 gener de 2016.ccaa.elpais.com. Los enfermeros piden ”amparo legal”
para
prescribir
fármacos

•

29 gener de 2016. vilaweb.cat.Diverses entitats sanitàries demanen un
marc normatiu propi per a la prescripció infermera a Catalunya
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•

29 gener de 2016.regio7.cat.Les infermeres es revolten contra un decret
estatal
que
els
veta
receptar

•

28 gener de 2016.catalunyapress.es. Unas 50 entidades exigen una
regulación
propia
de
la
prescripción
enfermera

•

28 gener de 2016. lavanguardia.com.Entidades de enfermeros exigen
una
regulación
catalana
de
prescripción
enfermera

•

28 gener de 2016. agencias.abc.es. Más de 50 entidades sanitarias
reclaman
aprobar
la
prescripción
enfermera

•

28 gener de 2016. ccma.cat. El conflicte de les infermeres per aclarir la
seva
feina

•

28 gener de 2016. aldia.cat. Entitats d'infermers exigeixen una regulació
catalana
de
prescripció
infermera

•

28 gener de 2016.diariomedico.com. Medio centenar de entidades
sanitarias firman un manifiesto por la prescripción enfermera

•

28 gener de 2016. Diari de Girona. Les Infermeres diagnostiquem i
prescrivim

•

28 gener de 2016.actasanitaria.com.Enfermería de Cataluña reclama al
Gobierno autonómico un marco normativo de prescripción

•

28 gener de 2016. Diario de Navarra.Salud dicta instrucciones para que
las
enfermeras
sigan
usando
fármacos

•

28 gener de 2016.eldiario.es.Las enfermeras reclaman que el Gobierno
cumpla la promesa de regular lo que pueden prescribir

•

27 gener de 2016. focap.wordpress.com.Rebutgem el Reial Decret de
prescripció
infermera
|
FoCAP

•

24 gener de 2016.diariosigloxxi.com. La exdiputada de CiU Conxita
Tarruella confía en que un “nuevo ministro dialogant” modifique el
decreto de la llamada prescripción enfermera

•

20 gener de 2016. El País. Siete comunidades se oponen a restringir
que
los
Enfermeros
'receten'

•

18 gener de 2016. lavanguardia.com. Enfermeras de ambulancias ya no
recetarán
sin
autorización
médica
en
Catalunya

•

17 gener de 2016. Nuestra enfermería FAQs de la Prescripción
Enfermera

•

15 gener de 2016. 20 Minutos Barcelona. Carta al conseller de Salut
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•

14 gener de 2016, elperiodico.com.Carta de un enfermero al nuevo
'conseller' de Salut: no aplique el real decreto de prescripción

•

11 gener de 2016. El Global. El Real Decreto de Prescripción
Enfermeraprovoca
una
rebelión
autonómica

•

9 gener de 2016. diariodemallorca.es. El Govern pide la suspensión
cautelar
del
decreto
de
prescripción
enfermera

•

8 gener de 2016. gestioclinicavarela.blogspot.com.es.El via crucis de la
prescripció
infermera

•

26 d’octubre de 2015. Aldia.cat. Infermers catalans creuen que el

Decret sobre prescripció és una “oportunitat perduda”
•

24 d’octubre de 2015. Diari Ara. Les infermeres ja podran prescriure
medicaments

•

24 d’octubre de 2015. El Periódico de Catalunya. Les infermeres podran
prescriure productes sense recepta

•

24 d’octubre de 2015. El Periódico de Catalunya. Vía libre a las
enfermeras para prescribir productos sin receta

•

17 d’octubre de 2015. Las Provincias Alicante. El Fòrum Infermer del
Mediterrani rebutja l’ús polític que s’està fent del col·lectiu infermer en
matèries com la regulació de la prescripció infermera.

•

16 d’octubre de 2015. Lavanguardia.com El Fòrum Infermer del
Mediterrani rebutja l’ús polític que s’està fent del col·lectiu infermer en
matèries com la regulació de la prescripció infermera.

•

16 d’octubre de 2015. EuropaPress.es El Fòrum Infermer del Mediterrani
rebutja l’ús polític que s’està fent del col·lectiu infermer en matèries com
la regulació de la prescripció infermera.

•

16 d’octubre de 2015. Eleconomista.es El Fòrum Infermer del
Mediterrani rebutja l’ús polític que s’està fent del col·lectiu infermer en
matèries com la regulació de la prescripció infermera.

•

16 d’octubre de 2015. Lainformacion.com El Fòrum Infermer del
Mediterrani rebutja l’ús polític que s’està fent del col·lectiu infermer en
matèries com la regulació de la prescripció infermera.

•

16 d’octubre de 2015. Teinteresa.es. El Fòrum Infermer del Mediterrani
rebutja l’ús polític que s’està fent del col·lectiu infermer en matèries com
la regulació de la prescripció infermera.
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•

18 de setembre de 2015. Gaceta Médica.com. El COIB satisfet amb
l’inici dels tràmits per a la PI

•

11 d’agost de 2015. Redaccionmedica.com. El Fórum Enfermero del
Mediterráneo solicita al Ministerio de Educación que las enfermeras no
deban fomarse dos veces para prescribir medicamentos

•

10 d’agost de 2015. elEconomista.es. Enfermeros de Baleares, en
contra de que las enfermeras deban formarse dos veces para prescribir
medicamentós

•

10 d’agost de 2015. gentedigital.es. Enfermeros de Baleares, en contra
de que las infermeres deban formarse dos veces para prescribir
medicamentos

•

10 d’agost de 2015. Saludediciones.com. El Fórum Enfermero del
Mediterráneo solicita al Ministerio de Educación que las enfermeras no
deban fomarse dos veces para prescribir medicamentos

•

10 d’agost de 2015. europapress.es. Enfermeros de Baleares, en contra
de que las enfermeras deban formarse dos veces para prescribir
medicamentós

•

10 d’agost de 2015. 20minutos.es. Enfermeros de Baleares, en contra
de que las enfermeras deban formarse dos veces para prescribir
medicamentos

•

10 de juliol de 2015. SieteDiasMedicos. Cataluña avanza en la
regulación de la prescripción enfermera.

•

2 de juliol de 2015. Gacetamedica.com. Cataluña se compromete a
regular la prescripción enfermera

•

2 de juliol de 2015. Immedicohospitalario.es Cataluña sienta las bases
para que los profesionales de enfermería puedan prescribir
medicamentos

•

2 de juliol de 2015. Elglobal.net. Cataluña regularà la prescripción
enfermera

•

2 de juliol de 2015. CODEM.es. Comprmiso para regular la prescripción
de fármacos por parte de las enfermeras en Cataluña

•

2 de juliol de 2015. Diario Médico. Catalunya quiere adelantarse al SNS
en receta enfermera.

•

2 de juliol de 2015. Acta Sanitaria. Catalunya da “un paso importante”
para la prescripción enfermera.
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•

2 de juliol de 2015. Elglobal.net. Catalunya regularà la prescripción
enfermera.

•

1 de juliol de 2015. La Vanguardia. Una comisión elaborarà una
propuesta para que enfermeras receten medicinas.

•

1 de juliol de 2015. Infosalus.com. Cataluña se compromete a regular la
prescripción enfermera de medicamentos

•

1 de juliol de 2015. Redaccionmedica.com. Salud se compromete a
regular la prescripción de fármacos por parte de las enfermeras

•

1 de juliol de 2015. Lamanyana.cat. Salut posa les bases per fer que els
professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

•

1 de juliol de 2015. Vilaweb.cat. Salut posa les bases per fer que els
professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

•

1 de juliol de 2015. Directe.cat. Salut posa les bases per fer que els
professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

•

1 de juliol de 2015. ACN.cat. Salut posa les bases per fer que els
professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

•

1 de juliol de 2015. Premsa.gencat.cat. Salut posa les bases per fer que
els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

•

30 de juny de 2015. Actasanitaria.com. Cataluña firma un acuerdo para
la prescripción enfermera

•

6 de juny de 2015. Consalud.es. Fórum Enfermero del Mediterráneo
pide regular la prescripción de medicamentós

•

6 de juny de 2015. El Periódico del Mediterráneo. Enfermeros piden
regular la prescripción de fármacos

•

6 de juny de 2015. Laverdad.es. Rechazan formarse para prescribir
fármacos

•

5 de juny de 2015. La Vanguardia. Fórum Enfermero del Mediterráneo
pide regular la prescripción de medicamentós

•

5 de juny de 2015. 20minutos.es. Fórum Enfermero del Mediterráneo
pide regular la prescripción de medicamentos

•

5 de juny de 2015. Teinteresa.es. Fórum Enfermero del Mediterráneo
pide regular la prescripción de medicamentós

•

5 de juny de 2015. Elperiodic.com. Fórum Enfermero del Mediterráneo
pide regular la prescripción de medicamentos
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•

5 de juny de 2015. Noticiasmallorca.es. Fórum Enfermero del
Mediterráneo pide regular la prescripción de medicamentos

•

5 de juny de 2015. Caladornoticias.com. Fórum Enfermero del
Mediterráneo pide regular la prescripción de medicamentos

•

9 d’abril de 2015. El Mundo. Guerra abierta por la prescripción de
enfermería

•

9 d’abril de 2015. El Punt Avui. Polèmica per la prescripció de les
infermeres

•

7 d’abril de 2015. EFE. Las enfermeras defienden su capacidad para
prescribir medicamentos

•

25 de març de 2015. Redacción Médica. Enfermeria matiza: ‘Indicación,
es prescripción’

•

13 de febrer de 2012. Diari Ara. La Infermeria pressiona per poder
prescriure fàrmacs

•

8 de juny de 2010. Acta Sanitaria. Tarragona acoge unas jornadas
sobre los últimos avances en enfermería

•

8 de juny de 2010. Diario Enfermero núm. 393. Los enfermeros de
España y de Tarragona van a prescribir más de 80.000 medicamentos,
de los cuales, más de 37.000 fármacos los recetarán con plena
autonomia

•

9 de juny de 2010. Sanifax. Los enfermeros de España y de Tarragona
analizan la situación actual y futura de la profesión en unas jornades

•

22 de febrer de 2010. Gaceta Médica. "En Australia los médicos quieren
que la enfermería prescriba medicamentos

•

16 de febrer de 2010. Revista Col·legi Farmacèutics. Mariona Creus
“Amb la Prescripció Infermera ens acostem a la realitat del ciutadà”.

•

30 d’octubre de 2009. Europa Press. Enfermeras catalanas celebran
poder indicar fármacos que no requieran prescripción médica.

•

9 de gener de 2009. Sanifax. M. Creus: "Felicito a los andaluces por ser
los primeros en prescripción infermera

•

Gener de 2008. Món Empresarial. "En la Prescripció Infermera , cal fer
legal el que ja és real". Entrevista a Mariona Creus i Virgili, presidenta del
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, sobre la situació
actual de la infermeria.
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•

26 de novembre de 2007. Gaceta Médica. Bruguera, a favor de la
prescripción enfermera. Notícia sobre la Prescripció Infermera amb
declaracions de la presidenta del Col·legi, Mariona Creus i Virgili.

•

23 de novembre de 2007. Diario Enfermero nº 170. Con nombre propio.
Notícia sobre la presentació del document de la Prescripció Infermera al
Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

•

22 de novembre de 2007. Acta Sanitaria. El Consejo de la Profesión
Enfermera de Cataluña aprueba una propuesta sobre la prescripción
enfermera. Notícia sobre la presentació del document de la Prescripció
Infermera al Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

•

21 de novembre de 2007. Redacción Médica. Enfermeras catalanas
elaboran un primer catálogo de fármacos a prescribir que incluye. Notícia
sobre la presentació del document de la Prescripció Infermera al Consell
de la Professió Infermera de Catalunya amb declaracions de la
presidenta del Col·legi, Mariona Creus i Virgili

•

21 de novembre de 2007. El Punt. Les infermeres demanen tenir
capacitat legal per prescriure analgèsics, vitamines i material de cura.
Notícia sobre la presentació del document de la Prescripció Infermera al
Consell de la Professió Infermera de Catalunya amb declaracions de la
presidenta del Col·legi, Mariona Creus i Virgili.

•

20 de novembre de 2007. Europa Press. Las enfermeras catalanas
elaboran un primer catálogo de fármacos a prescribir que incluye
vitaminas y analgésicos. Notícia sobre la presentació del document de la
Prescripció Infermera al Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

•

20 de maig de 2007. ABC Cataluña. Chequeo a la enfermería. Notícia
sobre el Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

•

16 de maig de 2007. Gaceta Médica. A favor de un pacto sobre la
prescripción. Geli preside la primera reunión del Consejo de la Profesión
de Enfermería. Notícia sobre el Consell de la Professió Infermera de
Catalunya.

•

22 de desembre de 2006. El Periódico. El sindicato de enfermeras
acepta recetar si aumentan las plantillas. Notícia sobre la Prescripció
Infermera en la que s'apunta el posicionament del COIB

•

20 de novembre de 2006. El País Cataluña. Enfermeras, cambio de
turno. Article que inclou declaracions de Mariona Creus i Virgili sobre la
situació de les infermeres

•

9 de setembre de 2006. La Vanguardia. Por qué las enfermeras
queremos prescribir. Article escrit per Núria Cuxart Ainaud i Ainaud sobre
la Prescripció Infermera .
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•

25 de juliol de 2006. Sanifax. La enfermería catalana confiada: "Marina
Geli pronto nos va a permitir prescribir". Entrevista a Mariona Creus i
Virgili sobre la professió infermera

•

7 de juliol de 2006. El Punt. Les infermeres no podran prescriure. Article
escrit per la responsable de l’assessoria de responsabilitat professional
del COIB, Isabel Pera.

•

1 d’abril de 2006. Nursing. La prescripción enfermera, una realidad que
ha que dotar de legalidad. Notícia sobre el document de prescripció
realitzat pel COIB

•

24 de març de 2006. El Periódico. Les infermeres demanen que la llei
els permeti receptar medicaments.Reportatge sobre la Prescripció
Infermera

•

13 de febrer de 2006. Revista Sensus. Profesión. Prescripción
enfermera. Reportatge sobre la Prescripció Infermera a Catalunya, com
a comunitat més avançada davant aquesta possibilitat

•

18 de novembre de 2005. Diari de Sabadell. Rechazo de los enfermeros
locales a atender casos leves de gripe. Declaracions de Mariona Creus i
Virgili sobre el Pla d'Hivern

•

16 de novembre de 2005. Sanifax. Mariona Creus: "Las enfermeras
queremos prescribir, pero no sólo durante 3 meses". Declaracions de
Mariona Creus i Virgili sobre el Pla d'Hivern

•

15 de novembre de 2005. Diari de Terrassa. Salut quiere evitar la visita
al médico en casos de gripe leve. Declaracions de Mariona Creus i Virgili
sobre el Pla d'Hivern

•

15 de novembre de 2005. Què! Barcelona. Polémica en torno al plan de
Salut para combatir la gripe. Declaracions de Mariona Creus i Virgili
sobre el Pla d'Hivern

•

15 de novembre de 2005. El Punt. Salut vol que infermeres i
farmacèutics atenguin els casos lleus de grip. Declaracions de Mariona
Creus i Virgili sobre el Pla d'Hivern

•

15 de novembre de 2005. El Periódico. Los médicos creen peligroso
que los farmacéuticos traten gripes. Declaracions de Mariona Creus i
Virgili sobre el Pla d'Hivern

•

14 de novembre de 2005. El Periódico. Farmacéuticos y enfermeros
podrán atender los casos leves de gripe. Declaracions de Mariona Creus
i Virgili sobre el Pla d'Hivern de l'ICS
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•

31 de juliol de 2005.Terra.es. La Generalitat vol infermeres que puguin
prescriure els fàrmacs bàsics. Declaracions de Mariona Creus i Virgili
sobre la prescripció de fàrmacs

•

31 de juliol de 2005. Efe. La Generalitat vol infermeres que puguin
prescriure els fàrmacs bàsics. Declaracions de la presidenta del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Mariona Creus i Virgili,
sobre la prescripció de fàrmacs

Ràdio
•

28 d’agost de 2019. Informatius del Món a RAC1. RAC1. El Govern
aprova el decret per a que les infermeres i infermers s'acreditin per poder
prescriure productes sanitaris i fàrmacs no subjectes a prescripció
mèdica.

•
28 d’agost de 2019. Informatius Cadena Ser 8 – 8.30h. El Govern aprova
el decret per a que les infermeres i infermers s'acreditin per poder
prescriure productes sanitaris i fàrmacs no subjectes a prescripció mèdica
•

27 d’agost de 2019. OndaCero InformatiusCatalunya de 19:00 a 19:30.
El Govern aprova el decret per a que les infermeres i infermers s'acreditin
per poder prescriure productes sanitaris i fàrmacs no subjectes a
prescripció mèdica

•

30 juny de 2017. Informatiu (RNE4). El decret estarà aprovat en uns 5 o
6 mesos

•

30 juny de 2017. Informatius (Catalunya Radio). El personal d'infermeria
podrà receptar medicaments

•

30 juny de 2017. Hora 14 (Cadena SER). Les infermeres catalanes
podran indicar alguns medicaments

•

30 juny de 2017. 14/15 (Rac1). Les infermeres podran receptar
medicaments

•

30 juny de 2017. El Matí (Catalunya Radio). El diagnòstic dels tres
consellers: Geli, Ruiz i Comín junts

•

30 juny de 2017. El Món Rac1. Toni Comín presentará avui el decret la
feina dels infermers

•

27 juny de 2017. El Món a Rac1. Els infermers podran tornar a autoritzar
tots els medicaments que no necessiten recepta

•

13 d’ abril de 2016. El Mirador de l’actualitat (Radio Estel). Debat amb
Núria Cuxart
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•

7 d’ abril de 2016. Informatius vespre (RNE4). Les Infermeres catalanes
prenen el carrer

•

7 d’ abril de 2016. Informatiu Migdia (RNE4). Els infermers i infermeres
es manifesten avui

•

6 d’ abril de 2016. Tots som iguals (Radio Estel). Entrevista a Glòria
Jodar

•

4 d’ abril de 2016. Notícies migdia (Radio Sabadell). Salut regularà la
prescripció infermera per esquivar el decret espanyol que la prohibeix

•

31 març de 2016. El Matí (Catalunya Radio). Col·legis d'Infermeres: El
repte és fer un decret català que sigui difícil d'impugnar per l'Estat"

•

31 març de 2016. El matí (Catalunya Radio). El repte és fer un decret
català
que
sigui
difícil
d'impugnar
per
l'Estat

•

30 març de 2016. Catalunya Vespre (Catalunya Radio). Preacord entre el
Departament de Salut i els col·legis d’infermeria

•

28 gener de 2016. Hora 14 (Cadena Ser).Els Infermers reclamen al
Govern
Català
una
solució

•

28 gener de 2016. Catalunya migdia (Catalunya informacio). Les
Infermeres han lliurat un manifest a la Conselleria de Salut

•

28 gener de 2016. Catalunya migdia (Catalunya radio). Les Infermeres
han lliurat un manifest a la Conselleria de Salut

•

18 gener de 2016, Ràdio 4 –RNE. Entrevista a Miguel Álvarez, infermer
del CUAP de Castelldefels

•

12 gener de 2016. Informatius RNE4.Glòria Jodar, vicepresidenta del
COIB, valora el nou Conseller de Sanitat

•

23 d’octubre de 2015. Catalunya ràdio. Informatius. “Catalunya migdia”:
els infermers i infermeres podran prescriure medicaments

•

2 de novembre de 2010. Cadena Ser. Ràdio Barcelona. Informatius

•

28 d’abril de 2009. COM Ràdio. Notícies nit. Entrevista a la
vicepresidenta i directora de Programes del COIB, Núria Cuxart Ainaud i
Ainaud, sobre la Prescripció Infermera

•

20 de novembre de 2007. Catalunya informació. Programa: Sentits.
Notícia sobre la presentació del document de la Prescripció Infermera al
Consell de la Professió
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•

20 de març de 2007. Onda Cero. Programa “A ver si te atreves”.
Entrevista a Núria Cuxart Ainaud sobre la Prescripció Infermera

•

23 de novembre de 2005. COM Ràdio. Les notícies de la nit. Entrevista
a Mariona Creus i Virgili en la qual valora la Prescripció Infermera en el
Pla d'Hivern

•

23 de novembre de 2005. COM Ràdio. Les notícies del vespre.
Declaracions de Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en
el Pla d'Hivern

•

15 de novembre de 2005. Ràdio Canet. Informatius. Declaracions de
Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en el Pla d'Hivern

•

15 de novembre de 2005. Ràdio Arenys. Informatiu. Declaracions de
Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en el Pla d'Hivern

•

14 de novembre de 2005. Ràdio Sabadell. Informatius. Declaracions de
Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en el Pla d'Hivern

•

14 de novembre de 2005. COM Ràdio. Les notícies de la nit.
Declaracions de Mariona Creus i Virgili sobre el Pla d'Hivern

•

14 de novembre de 2005. COM Ràdio. Les notícies del vespre.
Entrevista a Mariona Creus i Virgili i Miquel Bruguera sobre el Pla
d'Hivern en la qual comenten la Prescripció Infermera

•

14 de novembre de 2005. COM Ràdio. Matins.com (informatius) . Notícia
sobre la Prescripció Infermera en el Pla d'Hivern

•

14 de novembre de 2005. Ona Catalana. Informatius migdia.
Declaracions de Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en
el Pla d'Hivern de l'ICS-+

•

14 de novembre de 2005. Onda Rambla. Informatius migdia.
Declaracions de Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en
el Pla d'Hivern de l'ICS
31 de juliol de 2005. Catalunya informació. Informatius migdia. La
Generalitat vol infermeres que puguin receptar medicaments bàsics

•

Televisió

•

27 d’agost de 2019. Telenotícies vespre. TV3. El Govern aprova el
decret per a que les infermeres i infermers s'acreditin per poder
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•

prescriure productes sanitaris i fàrmacs no subjectes a prescripció
mèdica
30 juny de 2017. 8 al dia (8tv).Les infermeres tornaran a indicar
medicaments

•

30 juny de 2017. Informatius (RTVE). Els infermers i infermeres podran
prescriure medicaments

•

30 juny de 2017. Noticies Migdia (TV3). Les Infermeres per fi podran
receptar medicaments

•

24 gener de 2017. 8tv.cat. Albert Tort: Necessitem que les infermeres
puguin prendre decisions.

•

7 d’ abril de 2016. Informatiu vespre (RTVE2). Protesta d’infermers
contra el Reial Decret estatal que els hi retalla competències

•

7 d’ abril de 2016. Informatiu (RTVE1). Sota el lema cuidar-te sense
barreres

•

7 d’ abril de 2016. Notícies migdia (TV3). El Col·lectiu d'infermers es
manifesten
en
el
centre
de
Barcelona

•

7 d’ abril de 2016. Notícies migdia (BTV). El Col·lectiu d’infermeria ha
sortit al carrer per demanar que es derogui el decret espanyol.

•

7 d’ abril de 2016. Informatiu migdia (TVE1). Sota el lema “Cuidar-te
sense
barreres”
centenars
d’infermeres
protesten

•

7 d’ abril de 2016. Directe (BTV). Protesta de les infermeres i infermers
catalans
a
la
Plaça
Sant
Jaume.

•

7 d’ abril de 2016. Informatiu (BTV). El Col·lectiu d'infermers es
mobilitzen avui a Barcelona

•

4 d’ abril de 2016. Garraf Notícies. El infermers del Consorci Sanitari del
Garraf, satisfets amb al preacord amb Salut per la prescripció de
medicaments

•

28 gener de 2016. Informatiu (8tv).Mig centenar d'entitats reclamen la
prescripció infermera

•

28 gener de 2016. TV3 - TN MIGDIA. Les infermeres es reinvindiquen

•

23 d’octubre de 2015. Telenotícies Vespre, TV3. Notícia sobre la
prescripció infermera amb declaracions d’Albert Tort, president del COIB.

•

31 de març de 2015. 8TV. Programa ‘8 al dia’. Entrevista a Gloria Jodar
per explicar el significat i les implicacions de la Prescripció Infermera .
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•

11 de juny de 2008. TVC - 3/24. Programa: “L'Entrevista” Entrevista a
Mariona Creus i Virgili, i el director executiu del Col·legi de Metges, Marc
Solé. Un dels temes a tractar era la Prescripció Infermera

•

20 de gener de 2008. BTV Programa: Infodia. Notícia sobre la
Prescripció Infermera amb declaracions de la vicepresidenta del Col·legi,
Núria Cuxart Ainaud i Ainaud

•

20 de novembre de 2007. TV3 Telenotícies vespre. Notícia sobre la
presentació del document de la Prescripció Infermera al Consell de la
Professió

•

30 de gener de 2007. TVE Programa: Informatiu migdia. Notícia sobre la
Prescripció Infermera amb declaracions de Mariona Creus i Virgili.

•

14 de novembre de 2005. TV3 Telenotícies vespre. Declaracions de
Mariona Creus i Virgili sobre la Prescripció Infermera en el Pla d'Hivern
de l'ICS

•

14 de novembre de 2005. TV3 Telenotícies migdia. Declaracions de la
presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona,
Mariona Creus i Virgili, sobre la Prescripció Infermera en el Pla d'Hivern
de
l'ICS
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