Barcelona, 18 de febrer de 2016
Nota de posicionament de Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències
(SoCMUE) envers el Reial Decret 954/2015

La Junta de la SoCMUE, arran la preocupació i el descontent manifestats per una part
dels seus associats en relació al 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 d’infermers, vol fer públic el seu posicionament al respecte, en base als següents punts:
1.- Que la SoCMUE recolza el treball col·laboratiu que des de fa anys duen a terme tots
els professionals sanitaris que participen en l’atenció a les urgències i emergències a
Catalunya.
2.- Que aquesta col·laboració ha estat profitosa pels pacients que a diari s’atenen en els
diferents dispositius d’urgències i emergències on el ciutadà pot consultar a qualsevol
hora del dia i qualsevol dia de la setmana.
3.- Que aquesta col·laboració ha resultat fonamental en la modernització i l’èxit
aconseguit per aquesta especialitat d’assistència sanitària a Catalunya.
4.- Que en el marc d’aquesta especialitat, la prescripció infermera, feta en determinades
circumstàncies, per determinats professionals convenientment preparats i sota
protocols d’actuació perfectament detallats i consensuats, ha resultat un element clau
en el desenvolupament de l’atenció urgent i emergent assolit durant les darreres
dècades.
5.- Que la SoCMUE entén necessària aquesta prescripció sota aquestes condicions i en
reclama la seva formalització.
6.- Que el Reial Decret 954/2015 no afavoreix en absolut aquest model d’atenció
sanitària ni aquest marc consolidat de col·laboració entre professionals.
7.- Que la SoCMUE demana a les instàncies que pertoqui l’aturada i reconsideració
immediates d’aquest Reial Decret.
8.- Que la SoCMUE insta a les administracions competents en aquesta matèria a
promulgar una regulació efectiva i útil que normalitzi la situació real actual.
9.- Que la SoCMUE, tot aportant-hi la seva experiència i coneixement de la realitat en el
camp de la Medicina d’Urgències i Emergències, es posa a disposició d’aquestes
administracions per contribuir a un debat constructiu i a trobar una solució adient i
mesurada a l’actual situació.

La Junta de la SoCMUE

