Posicionament de la Comissió Deontològica
del COIBA davant l'entrada en vigor del RD
de la prescripció

Posicionament de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial
d'Infermeria de les Illes Balears davant el "Real Decret, de 23
d'octubre de 2015, pel qual es regula la indicació, ús i
autorització de dispensació de medicaments i productes
sanitaris d'ús humà per part dels infermers."
Aquest document ha estat aprovat per la Junta de Govern del Coiba.
La possible entrada en vigor de l'anomenat Reial Decret de la "Prescripció
Infermera" anul·laria les competències acreditades dels professionals
d'infermeria en relació a la indicació, ús i autorització de fàrmacs i altres
productes sanitaris.
D'altra banda, el comunicat de la Mesa de la Professió Infermera, integrada
únicament pel Consell General de la Infermeria i el Sindicat SATSE, adverteix
a les infermeres que, en el cas de no realitzar la "vaga competencial" que
proposen, podrien ser denunciades i inhabilitades per intrusisme
professional, d'acord amb l'Article 58 del Codi deontològic de la Infermeria
Espanyola.
Article 58: La Infermera / o no ha d'acceptar el compliment d'una
responsabilitat que no sigui de la seva competència, en demèrit de la
competència, en demèrit del compliment de les pròpies funcions.
Davant aquestes afirmacions i, a l'espera de la possible publicació del RD en
el Butlletí Oficial de l'Estat, aquesta Comissió Deontològica del COIBA, com a
òrgan de suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb
l'exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral
professional, considera que:

1) En primer lloc, com que el RD encara no s'ha publicat al BOE, i per tant, no
està en vigor, la pràctica infermera no s'ha vist modificada per l'acord del RD
en el Consell de Ministres de 23 d'octubre de 2015.
2) En el cas de ser publicat, i un cop revisat el marc legislatiu actual i el Codi
Deontològic de la Infermeria Espanyola, en particular els articles 56 i 78:
Article 56: La Infermera / o assumeix la responsabilitat de totes les decisions
que a nivell individual ha de prendre en l'exercici i la seva professió.
Article 78: Fins i tot en cas de conflictes laborals i de suspensió organitzada
dels serveis professionals, la Infermera / o tindrà present que la seva primera
responsabilitat és atendre els interessos dels malalts.
Aquesta Comissió no troba, a priori, cap motiu per sancionar cap
professional que segueixi realitzant la seva activitat tal com ho ha fet
de forma prèvia a la publicació del RD.
3) Finalment: en el cas que una infermera, en l'exercici del deure que
imposarà el RD o bé com a acte de protesta davant del mateix, vulgui exercir
"vaga competencial", la Comissió Deontològica respectarà la decisió presa.
Les raons fonamentals que condicionen aquest posicionament són: d'una
banda, l'ambigüitat de la redacció del "RD de prescripció infermera" i, de
l'altra, el desacord amb la interpretació de l'intrusisme professional que allega la Taula de la Professió Infermera.
En relació al primer punt, creiem que el document dóna lloc a diferents
interpretacions:
a) Una de les interpretacions pot considerar que les infermeres, actualment,
poden seguir exercint les seves competències tal com ho han fet fins ara,
encara que subjectes en tot cas a l'acreditació que s'esmenta i per a la qual
s'estableix un termini de cinc anys .
b) Una altra de les interpretacions, la de la Mesa Professional, indica que una
vegada que entri en vigor el RD, per utilitzar, indicar i autoritzar la dispensació
de medicaments subjectes a prescripció mèdica serà necessari que el
corresponent professional prescriptor hagi determinat prèviament el

diagnòstic , la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i assistencial
a seguir, fent a referència l'esmentat anteriorment article 58 del CDEE.
Segons aquesta interpretació, els professionals d'infermeria no podran
seguir exercint les seves competències sense aquesta intervenció anterior i
posterior del professional prescriptor.
En relació al comunicat de la Mesa Professional, en el qual es planteja el
possible

intrusisme

de

les

infermeres,

no

compartim

aquesta

afirmació. Considerem que les infermeres, independentment de la
redacció del RD, es troben perfectament capacitades acadèmicament
per a la realització de les competències que el RD anul-la i, per tant, no
necessiten cap formació complementària.
Per tot l'anterior, la Comissió deontològica del COIBA vol transmetre un
missatge de tranquil-litat a les infermeres de les Illes Balears fins que aquest
conflicte es resolgui, ja que aquest és un conflicte en el qual només perden
els professionals d'infermeria i la ciutadania a la qual presten cures.

