Dictamen 05/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’acreditació
de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de
medicaments i productes sanitaris d’ús humà.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 3 de juny del 2019.

El Projecte de decret té per objecte regular del procediment d’acreditació de les infermeres i
infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i
productes sanitaris d’ús humà, en l’àmbit de les cures generales i de les cures especialitzades,
de les infermeres i infermers que presten serveis en els centres, serveis i establiments sanitaris,
de caràcter públic i privat, del sistema de salut i del sistema de serveis socials, donant
compliment al que preveu el RD 1302/2018, de 22 d’octubre.
S’estableix com a òrgan competent per raó de la matèria, la direcció general competent en
matèria de professionals de la salut del departament competent en matèria de Salut, per
acreditar les infermeres i els infermers per a la indicació, ús i autorització de dispensació de
medicaments i productes sanitaris d’ús humà.
El Projecte de decret també regula el procediment per a obtenir l’acreditació, sempre a
sol·licitud de la persona interessada i per via telemàtica. Per a documentar el compliment dels
requisits reglamentàriament establerts, es preveu la declaració responsable pel que fa a la
justificació d’estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o
Ajudant Tècnic Sanitari o, titulació equivalent. Per a la justificació de l’experiència mínima
d’un any, preveu que, en el cas de treball per compte aliè caldrà una certificació acreditativa de
l’experiència professional expedida per l’empresa o institució ocupadora, en la que es faci
constar la data d’alta i baixa en el seu cas, de la relació professional. En el cas de treball per
compte propi, caldrà la certificació de vida laboral acreditativa del període d’experiència
professional.
Pel que fa a la justificació del requisit formatiu, consistent en la superació d’un curs d’adaptació
adequat ofert per l’Administració sanitària de manera gratuïta, es preveu l’aportació de la
certificació o títol acreditatiu d’haver superat un curs d’adaptació per a l’acreditació de la
competència professional infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de
medicaments i de productes sanitaris d’ús humà en l’àmbit de les cures generals o de les cures
especialitzades, segons correspongui, d’acord amb el programa formatiu dissenyat
conjuntament pel departament competent en matèria de Salut i el Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, programa formatiu que serà aprovat per resolució de la
persona titular de la Direcció General competent en matèria de professionals de la salut del
departament competent en matèria de Salut i que haurà d’estar acreditat pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions Sanitàries. El Projecte de decret preveu també la
realització de les activitats formatives previstes en els articles 3 i 4, per alguna organització
professional, docent o universitària que es consideri adient.
Es reflecteix en el Projecte de decret, que el Servei Català de la Salut (CatSalut) adaptarà la
normativa reguladora de la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació
farmacèutica al seu càrrec. I, per últim, el Projecte de decret recull la inscripció d’ofici en el
Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya, de l’acreditació atorgada al personal infermer.

