Acreditació infermera per a l’exercici de
la indicació, ús i autorització de la
dispensació de medicaments i
productes sanitaris d’ús humà

Direcció General de Professionals de la Salut

CONTINGUT DE LA SESSIÓ INFORMATIVA
 Benvinguda
 Presentació del contingut del Decret
 Requisits per a l’acreditació
 Tramitació de les sol·licituds i comunicacions de dades
 Tancament del procediment
 Què comporta l’acreditació?
 Resolució de dubtes
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CONTINGUT DEL DECRET: OBJECTE

Regular el procediment d’acreditació de les infermeres i
infermers per a la indicació, ús i autorització de la dispensació
de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.
 8 articles

 6 disposicions addicionals
 2 disposicions finals
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CONTINGUT DEL DECRET: ÀMBIT
 S’estableixen 2 àmbits d’aplicació amb requisits diferents:
▪ Àmbit de les Cures Generals
▪ Àmbit de les Cures Especialitzades (Salut Mental, Treball, Familiar i
Comunitària, Geriatria, Obstètrico-Genicològica –Llevadora–, Pediàtrica i

Medicoquirúrgica)

 Aplicable per aquelles infermeres que presten serveis en centres,
serveis i establiments sanitaris de caràcter públic i privat
 Sistema de salut i sistema de serveis socials
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REQUISITS PER A L’ACREDITACIÓ

EXPERIÈNCIA

TITULACIÓ

CURES GENERALS
• Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria,
Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari,
o equivalent

CURES ESPECIALITZADES
• Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria,
Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari,
o equivalent
• Estar en possessió del títol d’infermera especialista

• Acreditar experiència mínima d’1 any com a infermera

o
• Superar el curs d’adaptació adequat, ofert de manera
gratuïta pel Departament de Salut

• Acreditar experiència mínima d’1 any com a
infermera especialista
o
• Superar el curs d’adaptació adequat, ofert de manera
gratuïta pel Departament de Salut
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CURS D’ADAPTACIÓ
 Dissenyat de manera conjunta pel DS i CCIC
▪

Consultada la representació de les facultats i escoles d’Infermeria.

 Aprovat mitjançant resolució de la DGPROFS
 Acreditat pel CCFCPS
 Execució de l’oferta formativa via delegació en les organitzacions
col·legials infermeres, les quals comunicaran les dades al DS de
les infermeres que hagin superat la formació a efectes de tramitar
la seva acreditació.
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PRINCIPALS TRETS CARACTERÍSTICS
01 – TRÀMIT ELECTRÒNIC
Les sol ·lici tuds i totes les comuni ca cions es fa ran
mi tja nçant canals telemàtics.
Llei 39/2015 del procediment adminis tra tiu comú,
es tableix a l ’a rt. 14 l ’obliga ció a relaciona r-se a tra vés de
mi tjans electròni cs a qui exercei xen acti vi tat professional
d’obl igada col·legiació.

02 – PROCEDIMENT ORDINARI: SINE DIE
Les sol ·li cituds ordinà ries podran presenta r-se amb
caràcter indefinit.
Adreça t a i nfermers i infermeres que treballen per
compte propi o aliè, en centres sanitaris i socials.

03 – PROCEDIMENT EXTRAORDINARI: 4 MESOS
S’ha establert un període excepcional de 4 mesos des de
l ’entrada en vigor del Decret perquè els centres SISCAT
comuniquin al Depa rtament de Salut les infermeres que
es tan en condicions d’accedir a l’acreditació.

04 – RESOLUCIÓ EN MÀXIM 6 MESOS
Les resoluci ons es posaran a disposi ció de la Seu
electrònica de les infermeres en el termini màxim de 6
mesos des de la presenta ció de la sol ·li ci tud o la
comunicació de dades per part del centre SISCAT.
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PRINCIPALS TRETS CARACTERÍSTICS
05 – CODI D’ACREDITACIÓ
El document d’a credita ció que s ’emetrà
incorpora rà un codi personal d’acredi tació
que i ndi ca rà si s ’atorga en l ’àmbi t de les
cures
generals
o
de les
cures
es pecialitzades.

06 – INCORPORACIÓ RPSC
L’a credi ta ció a torgada s’ins criurà d’ofi ci al
Regis tre de Professionals Sani taris de
Ca ta lunya.

07 – EFECTES AL LLOC DE TREBALL
L’a credi ta ció no suposa, per ella matei xa , una
modi fi cació del lloc de treball, sense perjudi ci
que pugui ser va lorada com a mèrit.

08 - RGPD
Preveu un estri cte compliment dels requisi ts i
aspectes a teni r en compte en el tracta ment de
dades personals i en la comuni ca ció d’aquestes tant
pel que fa a l ’acredi taci ó com per qualsevol altre
à mbit.
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PRINCIPALS TRETS CARACTERÍSTICS

Accés al tràmit telemàtic
• Portal únic per a les empreses
http://canalempresa.gencat.cat
• Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
http://seu.gencat.cat
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FORMULARIS DE TRAMITACIÓ: RESUM

FORMULARIS

PROCEDIMENT EXTRAORDINARI (SISCAT)

PROCEDIMENT ORDINARI (INFERMERES)

• Emplenar formulari de comunicació de dades.

• Emplenar formulari de sol·licitud.

• Adjuntar model normalitzat de fitxer (Excel) amb la
relació d’infermeres del centre que acompleixen
requisits.

• Adjuntar model normalitzat de formulari de certificat
d’empresa, o en cas de treball per compte propi,
adjuntar Informe de Vida Laboral.
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PROCEDIMENT ORDINARI
 Dirigit a infermeres que treballen per compte propi o aliè
 Emplenar el formulari de sol·licitud normalitzat
▪

Fer constar les dades identificatives, telèfon mòbil i correu electrònic on rebre les
comunicacions.

▪

Indicar les dades relatives a la titulació. Aquesta informació es verificarà mitjançant els
sistemes d’interoperabilitat administrativa amb l’administració emissora.

▪

Adjuntar el certificat d’empresa per a l’acreditació d’experiència professional mínima o,
exclusivament en el cas de treball per compte propi presentar l’Informe de la Vida Laboral.

 Identificació o signatura electrònica
 En tot moment es podrà conèixer l’estat del tràmit i obtenir la
resolució des de l’espai personal de la Seu electrònica.
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PROCEDIMENT ORDINARI
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PROCEDIMENT ORDINARI

13

PROCEDIMENT ORDINARI
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PROCEDIMENT ORDINARI

A tenir en compte
Les infermeres que en el moment d’entrada en vigor del Decret
portin 1 any o més prestant serveis en els centres SISCAT no han
de demanar la sol·licitud perquè és el seu centre qui comunicarà
les dades al Departament de Salut.
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PROCEDIMENT ORDINARI
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

 Dirigit a centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública
(SISCAT)
 Informar d’aquest procediment extraordinari a les infermeres que
presten serveis en el centre i que amb una experiència d’1 any o
més estan en condicions d’accedir a l’acreditació.
 Recollir el consentiment de la infermera perquè el centre
comuniqui les seves dades al Departament de Salut.
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
 Emplenar el formulari de comunicació normalitzat:
▪

Fer constar les dades identificatives del centre, de la persona representant i de contacte per tal

de poder comunicar de manera àgil qualsevol incidència.
▪

Declarar responsablement que el centre que fa la comunicació està integrat al SISCAT.

▪

Declarar responsablement que s’ha recollit el consentiment informat de les infermeres.

▪

Adjuntar el fitxer de dades (Excel) on s’incorpora la relació d’infermeres.

 El centre és responsable de la veracitat de les dades del formulari i
fitxer adjunt, especialment en relació a la titulació i temps de serveis
prestats en l’àmbit indicat (cures generals o cures especialitzades).
 La persona que realitza la comunicació ha de signar amb signatura
digital de representació de l'entitat corresponent.
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
Al finalitzar el procediment obert de la comunicació de dades
dels centres SISCAT, aquests rebran un missatge amb la
informació següent:
La vostra comunicació s’ha cursat correctament i es procedirà a tramitar
l’acreditació de la competència per a la indicació, ús i autorització de
dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà de les
infermeres i infermers que heu indicat en la relació de persones que han
prestat serveis en el centre.
Els/les professionals tindran a la seva disposició el document d’acreditació,
accedint a l’enllaç que rebran mitjançant un correu electrònic personal:
L’estat de les meves gestions. Podran accedir-hi amb un certificat, amb
idcatmobil o a través de l’identificador que hauran rebut per mail.
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

21

PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

Termini per comunicar les dades
Els centres SISCAT estan obligats a comunicar les dades de les
infermeres en el termini màxim de 4 mesos des de l’entrada
en vigor del Decret.

22

A PARTIR D’AVUI (SISCAT)...
 Identificar a les infermeres que estaran en condicions de complir
amb els requisits d’acreditació a l’entrada en vigor del Decret.
 Difondre entre les infermeres el procediment excepcional pel
qual es tramitarà la seva acreditació.
 Recollir el consentiment de les infermeres perquè el centre
SISCAT pugui comunicar les seves dades i iniciar el tràmit
d’acreditació.
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A PARTIR D’AVUI (SICAT)...
 Preparar les dades que caldrà incloure en el fitxer (Excel) que
s’ha d’adjuntar a la comunicació.
 Fer arribar qualsevol dubte a les següents adreces de contacte:
▪

Pel que fa al procediment d’acreditació: infermeria.salut@gencat.cat

▪

Pel que fa al tràmit telemàtic i als formularis normalitzats: Finestreta Única Empresarial
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QUÈ COMPORTA L’ACREDITACIÓ?
 A partir de l’entrada en vigor del Decret, les infermeres i infermers que
compleixin els requisits tenen dret a ser acreditades per a la indicació,
ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris
d’ús humà, d’acord amb el procediment establert en el mateix.
 Inscripció d’ofici de la seva acreditació en el RPSC.
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QUÈ COMPORTA L’ACREDITACIÓ?
 Poder emetre les ordres de dispensació
▪

En l’àmbit dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris:
o Únic requisit: acreditació

o Indicació, ús i autorització de la dispensació de productes sanitaris i medicaments no subjectes a
prescripció mèdica d’acord amb el catàleg de productes farmacèutics del CatSalut

➢ Productes sanitaris: 4.711 finançats
➢ Medicaments finançats: 60
➢ Medicaments no finançats: 1.172.
▪

En l’àmbit dels medicaments subjectes a prescripció mèdica:
o Dos requisits: acreditació + disponibilitat de protocols elaborats conforme normativa estatal

o La capacitat per indicar, usar i autoritzar la dispensació d’aquests medicaments no es podrà desplegar
fins a disposar dels protocols elaborats per la Comissió Permanent de Farmàcia del MSCBS...
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Moltes gràcies
infermeria.salut@gencat.cat

