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, amb voluntat d’aclarir entre
els òrgans directius i els professionals implicats la interpretació del Departament de Salut
sobre aquest extrem, informa del següent:
La Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, disposa que són prestacions de salut
pública el conjunt d’iniciatives organitzades per les administracions públiques per preservar,
protegir i promoure la salut de les persones, en l’àmbit individual i col·lectiu, prevenir la
malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública, entre les quals hi ha la prevenció i el
control de les malalties infeccioses transmissibles i dels brots epidèmics i el desplegament
dels programes de vacunacions sistemàtiques.
Sens perjudici de campanyes específiques que pugui endegar l’autoritat sanitària,
actualment l’activitat vacunal promoguda pel Departament de Salut es troba recollida en el
calendari de vacunacions sistemàtiques aprovat pel Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual
s’estableixen les pautes vacunals. Aquestes pautes (tipus de vacuna, dosi i grup o grups
poblacionals als quals s’adreça) estan indicades per raons epidemiològiques, d’acord amb
les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut.
Aquest àmbit d’activitat respon a un objectiu de salut pública −responsabilitat de les
administracions sanitàries− de reduir la incidència i la prevalença de malalties, lesions i
discapacitats en la població, que se sustenta en una valoració per part d’experts sobre els
requeriments científics i epidemiològics, i s’adreça a població sana. Així, doncs, s’ha
d’entendre que les activitats de vacunació en el marc del calendari aprovat per l’autoritat
sanitària no se subjecten a un diagnòstic previ i que la decisió de l’autoritat sanitària supleix
la prescripció facultativa, sens perjudici de la necessària valoració individual que ha de fer el
o la professional prèviament a l’acte d’administració d’una vacuna.
Per tot això, les actuacions de les infermeres 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.
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