Parlament de les Illes Balears
EPI47665

RGE: 1594/2016 - 05/02/2016 11:39

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

5 de febrer del 2016

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMÀS I MULET
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Pilar COSTA I SERRA
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : David ABRIL I HERVÁS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Sílvia TUR I RIBAS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
La prescripció infermera i el RD 954/2015.
Contingut de la iniciativa :
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L’aprovació del Real Decreto 954/2015, de 23 d’octubre, “por el que se regula la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentós y productos sanitarios de uso humano por parte
de los enfermeros”, publicat al BOE el 23 de desembre de 2015, ha modificat l’actuació
professional d’infermeria, l’activitat assistencial i el treball multidisciplinari. Una aprovació que ha
produït un rebuig generalitzat i un greu conflicte assistencial dins el Sistema Nacional de Salut.
És necessari recordar que l’aprovació del RD 954/2015 l’ha fet un govern en funcions i tres dies
després d’unes eleccions generals.
Aquest Real Decret 954/2015 té per objecte:
•
•
•

Les actuacions dels infermers en matèria d’indicació, ús i autorització de dispensació
de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, relacionats amb el seu exercici
professional, subjectes o no a prescripció mèdica.
L’elaboració i validació dels protocols i guies de pràctica clínica i assistencial per a la
indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció
mèdica per part dels infermers.
Els procediments d’acreditació del infermer com a requisit previ i necessari pel ple
desenvolupament de les seves actuacions.

El món sanitari evoluciona de manera molt ràpida. En l’àmbit de les professions sanitàries són
creixents els espais competencials compartits i el funcionament del treball en equip requereix de
la col·laboració entre professionals, en organitzacions cada cop més multidisciplinaris i que
evolucionen de forma cooperativa i transparent.
La cooperació multidisciplinari és un dels principis bàsics de la Llei 44/2003, d’ordenació de les
professions sanitàries, que determina al seu article 9.1 que “la atención sanitaria integral supone
la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita
el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos
titulados o especialistas». Així mateix també diu que les actuacions sanitàries dins els equips
professionals s’articularan atenent als criteris de coneixements i competència dels professionals
que integren l’equip, en funció de l’activitat concreta a desenvolupar, de la confiança i
coneixement recíproc de les capacitats dels seus membres, i dels principis d’accessibilitat i
continuïtat assistencial de les persones ateses.
El RD 954/2015, com dèiem abans, ha modificat les condicions per el desenvolupament de la
professió infermera i de l’activitat assistencial
Parlam dels professional d’infermeria, que tenen una llicenciatura de grau i que per tant tenen més
coneixements, més habilitats i millors actituds. Un col·lectiu que cada dia té millor formació i un
marc competencial més ampli. Infermeria, avui, assumeix unes competències i responsabilitats
assistencials que fa uns anys no ho feia.
Els estudiants de grau en infermeria cursen l’assignatura de farmacologia de 6 crèdits ECTS, que
tenen una equivalència d’unes180 hores de formació, que són les mateixes que s’exigeixen en el
curs addicional que estarien obligats a realitzar per obtenir l’acreditació, segons RD 954/2015. Es
vol buidar i limitar als infermers de les seves competències professionals i és possible que es
vulneri l’autonomia universitària.
El RD 954/2015 també planteja una diferenciació injustificada entre els podòlegs i els infermers. El
podòleg amb el simple títol de graduat i sense requisit addicional pot, dins l’àmbit de les seves
competències, prescriure medicaments. Els infermers i les infermeres no poden prescriure, però
per indicar, utilitzar i autoritzar la dispensació de medicaments, se’ls exigeix una formació
addicional; a diferència dels podòlegs, no és suficient el títol de graduat.
En relació a l’exigència de protocols o guies de pràctica clínica i assistencial, hem de recordar que
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.6 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 4

Parlament de les Illes Balears
RGE: 1594/2016 - 05/02/2016 11:39

aquestes han d’ésser utilitzades de forma orientativa i no té sentit convertir-los en requisit
essencial. Aquells formen part de l’organització de cada centre sanitari i es fonamenten en
l’autonomia científica i tècnica del mateix. Per tant no poden imposar-se per altra instància diferent
del propi centre o autoritat sanitària que ho dirigeix. Al nostre àmbit, el Servei de Salut de les Illes
Balears i la conselleria de Salut.

L’apartat 48 de l’article 30 del nostre Estatut d’Autonomia atribueix a la Comunitat Autònoma la
competència exclusiva en l’organització, el funcionament i control dels centres sanitaris públics i
dels serveis de salut; la planificació dels recursos sanitaris, la coordinació de la sanitat privada
amb el sistema sanitari públic i la promoció de la salut i de l’ordenació farmacèutica.
El mateix article 31.4 de l’Estatut atribueix a la Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i
l’execució en “Salut i sanitat. Formació sanitària especialitzada”.
Els articles 6 i següents del RD 954/2015, sobre l’elaboració i validació de protocols i guies de
pràctica clínica i assistencial per a la indicació, ús i autorització de dispensació per part dels
infermers de medicació subjecte a prescripció mèdica, estarien assumint competències de la
Comunitat autònoma.
A la nostra Comunitat Autònoma, el Consell Consultiu de les Illes Balears va concloure que “sense
cap gènere de dubtes la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot regular per via
reglamentària les actuacions específiques del personal d’infermeria per usar i indicar
medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica, així com productes sanitaris
inclosos en la prestació farmacèutica del sistema públic.
Atès que el col·lectiu d’infermeria de les Illes Balears conformat per el Col·legi Oficial d’Infermeria
de les Illes Balears, l’Associació d’Infermeria Comunitària, els sindicats SATSE, UGT i CCOO i
l’Associació de Comares ha manifestar el seu desacord amb el RD 954/2015.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent Proposició No de Llei:
1.
2.
3.

4.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar
impugnació davant el Tribunal Suprem contra el RD 954/2015.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la suspensió i derogació
del RD 954/2015.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i a la Conselleria de Salut a
promoure una normativa sobre la indicació, ús i dispensació de medicaments i
productes sanitaris en funció de la competència professional dels infermers i les
infermeres.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar d’acord
amb el col·lectiu d’infermeria de Balears: Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes
Balears, l’Associació d’Infermeria Comunitària, els sindicats sanitaris, l’Associació de
Comares, la Facultat d’infermeria i Fisioteràpia i altres societats científiques i
professionals, el desenvolupament de la prescripció infermera.

Vicenç THOMÀS I MULET

Pilar COSTA I SERRA
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