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Introducció: La legislació actual ha posat marc legal a la prescripció i emissió de recepta 
electrònica per les infermeres. En entorns amb prescripció infermera consolidada l’evidència 
internacional mostra bons resultats en salut i alta satisfacció dels pacients. Al centre d’estudi 
s’ha iniciat el desplegament seqüencial per grups de prioritat segons grau d’autonomia del 
professional infermer en la gestió dels pacients. 

Objectius:  
1. Descriure coneixements i expectatives prèvies sobre la prescripció infermera de les 
infermeres amb gestió autònoma de pacient extern d'una institució sanitària de Barcelona. 
2. Conèixer els resultats d'emissió de recepta electrònica integrada d’un subgrup grup pilot de 
72 infermeres als 6 mesos de l'inici de la implantació. 
 
Material i mètode:  
Objectiu 1: qüestionari (Forms 365) amb dades sociodemogràfiques, coneixements sobre 
prescripció, necessitats/barreres, impacte esperat i percepció competencial. Reclutament: 
correu-e institucional a les infermeres amb gestió autònoma de pacients. 
Objectiu 2: base de dades de l’ Oficina de Recepta Electrònica de CatSalut de prescripcions 
fetes al període 1/6/2021 a 31/12/2021. 
 
Resultats: 219 qüestionaris enviats, 100 de contestats (taxa resposta 45,6%). Anys 
d’experiència mitjana 21,97(DS 9,58). Perfils: 9 llevadores, 38 gestores de casos(GC), 26 
hospital de dia(HD), 25 consultes externes. Formació: postgrau 6, màster 19, especialitat 21 i 
doctorat 6. El 55% contesten correctament què es pot prescriure segons la Llei. La necessitat 
formativa és >4 sobre 5 en tots els aspectes. Les majors barreres són la manca de coneixements 
sobre fàrmacs/productes sanitaris que es poden prescriure i sobre els aspectes legals de la 
prescripció. El major impacte esperat és la millora per al pacient (4,46 sobre 5), el 70% la 
considera útil o necessària i creu que no augmentaran els errors en la gestió del pacient. La 
percepció competencial és >4 sobre 5 en tots els supòsits contemplats. 
S’han prescrit 200 altes de productes sanitaris (dispositius d’ostomia, apòsits i absorbents) i 2 
altes de fàrmacs (1 laxant, 1 analgèsic). Dues infermeres (HD de Geriatria i GC d’ostomies) de 
les 72 que conformaven el grup pilot han realitzat 32 i 178 prescripcions respectivament. 

Conclusions: Hi ha una elevada percepció competencial i d’impacte positiu en els pacients, 

major que en altres contextos, possiblement per que el grup estudiat ja prescrivia de facto tot i 
necessitar la signatura d’un metge.  Hi ha un elevat número de professionals que desconeixen 
les competències recollides en la legislació vigent, per tant cal reforçar-los per evitar possibles 
conflictes, així com sobre els productes/fàrmacs que es poden prescriure per augmentar la 
seguretat dels professionals en el seu rol prescriptor. S’han detectat 2 llocs assistencials diana 
amb elevat impacte en l’emissió de prescripcions, tot i que la prescripció és considerada 
necessària/útil per la majoria del col·lectiu estudiat: cal esbrinar les causes de la no prescripció. 

El número de receptes emeses és menor que en altres contextos on la prescripció infermera 
està molt consolidada. A l’igual que ha passat en aquests contextos, s’espera un increment de 
prescripcions amb el temps. No s’han reportat incidències relacionades amb l’aplicatiu (SIRE), 
pacients, altres professionals o els productes/fàrmacs prescrits. 

 


