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Després de la desaparició de la Delegació de Funcions, a l'AP de l'ICS s'ha 

desenvolupat una aplicació que es diu "Propostes d'infermeria". 

Un cop visitats els pacients, aguts o crònics, les infermeres fan unes "propostes" als 

metges sobre prescripció, baixes o transport sanitari. Igualment, infermeria, dins el 

control de les patologies cròniques, fa derivacions a altres professionals o fa petició 

d'analítiques, així com el control del tractament anticoagulant (TAO) seguint un 

protocol decidit per l'ICS. 

Rebutgem el sistema de "propostes". Metges de Catalunya ha presentat a l'ICS un 

escrit d'al·legacions a aquest sistema, per estar sustentat en irregularitats 

competencials i perquè genera sobrecàrrega assistencial per als metges, en ser visites 

no presencials que no preveuen el temps necessari per resoldre-les, ni el risc de 

responsabilitat civil, penal i administrativa. 

Qualsevol acte mèdic, sigui presencial del pacient o no, ha de constar a l'agenda del 

metge amb un espai de temps comptabilitzat per permetre revisar la història clínica, 

prendre decisions mèdiques i registrar-les. 

L'atenció inicial del pacient per part d'infermeria, realitzant un primer triatge, establint el 

nivell orientatiu d'urgència, i la resolució dels casos propis d'atenció infermera, com per 

exemple cures i educació sanitària, ha estat la pràctica habitual i no ha produït 

conflictes en l'atenció dels pacients. 

En el cas que el pacient precisi una exploració, un diagnòstic, un tractament 

farmacològic o una incapacitat laboral, haurà de ser visitat pel metge, ja que a data 

d'avui, és l'únic professional amb la capacitat legat per fer-ho.  

L'atenció al pacient ha de ser duta a terme de forma conjunta, cadascú dins les seves 

competències, en un entorn de treball en equip. Dins del context del treball en equip, 

qualsevol suggeriment diagnòstic o terapèutic adreçat al metge té la consideració d'un 

acte mèdic a tots els efectes, per tant el pacient ha de ser programat a l'agenda del 

metge amb el temps necessari per a la seva valoració. Tots els possibles motius de 

visites no presencials s'han de consensuar prèviament amb un protocol. 

Si un metge accepta una proposta d'infermeria està assumint la responsabilitat legal i 

deontològica de l'acte mèdics. 

 

 

http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/Propostes_infermera.pdf
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1. Prescripció 

 
El metge és l'únic professional que pot fer un diagnòstic mèdic i una prescripció 

farmacològica, llevat d'odontòlegs i podòlegs per a actes molt concrets. 

Si l'infermer/a durant la seva activitat d'atenció als pacients detecta que cal fer alguna 

possible modificació del pla de medicació, cal que ho comuniqui al metge i programi 

una visita que realitzarà el facultatiu. Les actuacions d'infermeria les regula la seva 

titulació, la LOPS, l'Estatut marc, els protocols, els reglaments interns, etc. 

 

2. IT 

 
La normativa legal vigent explicita que el metge és el responsable legal d'emetre la 

baixa laboral, després d'haver realitzat l'anamnesi, exploració física, i haver fet un 

diagnòstic. El metge és el responsable de fer els controls necessaris des del punt de 

vista clínic, administratiu i legal de la baixa o alta. L'ICS ha reconegut que ha de ser 

així i que en tots els casos cal una visita mèdica. 

 

3. TAO 

 
En el control del tractament anticoagulant a l'AP el sistema de propostes remet al 

Entenem que tot allò que surti del rang terapèutic establert ha de ser valorat per un 

metge. 

protocol de l’ICS. La responsabilitat d'un possible efecte secundari o complicació, per 

una inadequada adaptació farmacològica a la situació del pacient, pot provocar una 

responsabilitat compartida entre metge i infermer. Quan el metge accepta una 

proposta se'n fa responsable. 

http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/Legislacio/Legislacio%20professional/General/Ley%20Ordenacion%20Profesiones%20Sanitarias.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/info_general/arxius/lle55-03.pdf
http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/NormativaIT.pdf
http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/Protocol_TAO.pdf
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4. Derivacions 

 
Actualment l'infermer pot cursar una derivació al seu nom. Al nostre entendre, això 

hauria de ser només en els casos en que està protocol·litzat prèviament (podologia en 

pacients diabètics, retinografies, etc.) amb el coneixement i acceptació del metge 

responsable del pacient i deixant constància al curs clínic (MEAP) de la data i motiu de 

la derivació, però no en la resta de casos. 

 

5. Analítiques 

 
En determinades patologies cròniques, amb protocols establerts, infermeria pot 

sol·licitar les analítiques periòdiques previstes. La resta de determinacions analítiques 

forma part del diagnòstic mèdic i per tant exigeix una valoració clínica mèdica prèvia. 

Fins i tot en el cas que siguin protocol·litzades, seria convenient que el metge valori si 

s'ha produït alguna nova situació clínica que obligui a afegir alguna altra determinació 

analítica, evitant així una segona extracció al pacient. 

 

6. Trasllat sanitari 

 
La instrucció 3/2006 del CatSalut estableix  que els facultatius són els únics 

professionals  amb capacitat per procedir a la indicació de la prestació d'un trasllat 

sanitari. 

Entendríem que la valoració de l’estat del pacient, de la seva situació sociofamiliar i de 

la seva capacitat i nivell d’autonomia en trasllats i transferències, pot formar part de 

l’àmbit competencial infermer, però mentre no hi hagi una instrucció específica que així 

ho determini, el responsable d'aquesta indicació és el metge. En aquest moment, la 

proposta d'infermeria no pot activar per si mateixa el trasllat sanitari. És el metge el 

que ha d' activar el trasllat sanitari si ho considera adequat. Això implica que pacient 

ha de ser introduït a l'agenda del metge amb el temps necessari per atendre'l. 

 

http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/Instruccio_3-2006.pdf
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Conclusions 

 
Estem vivint uns moments de gran sobrecàrrega assistencial dels metges d'AP de 

complexitat dels processos assumits a l’AP.  

El model de "propostes" de l'AP de l’ICS és un model altament ineficaç, doncs 

comporta dobles visites per als pacients, retard en el temps d'atenció al centre, i riscos 

per als pacients i per als professionals. El sistema de Delegació de funcions de l'AP de 

l’ICS era il·legal. Aquest model torna a caure en el mateix plantejament erroni. 

Si els metges no tinguessin la sobrecàrrega que estan patint, podrien atendre els 

pacients directament, cosa que milloraria la seguretat per al pacient. Aquests 

problemes es resolen també amb la contractació del nombre de metges necessari. 

Afortunadament, metges i infermers treballem en bona sintonia, pel propi tarannà dels 

professionals i pel desig comú de treballar en equip. Si es disposa d'una agenda 

d'atenció a les urgències ben dissenyada, amb un treball en equip real, actuant cada 

professional dins de les seves competències, la majoria de problemes poden ser 

resolts. 

S'ha de cercar la manera que el repartiment de tasques adaptat a les competències no 

suposi un excés de feina per als metges, amb la contractació dels metges necessaris i 

una millor gestió de les agendes de tot l'equip, de forma que repercuteixi en una millor 

atenció al pacient.  

També cal que quedi constància de tota la feina feta.  

Si les agendes dels metges es sobrecarreguen, convidem als metges afectats a 

contactar amb nosaltres per tal de fer les gestions necessàries per resoldre-ho. 

l'ICS, amb contingents de pacients que continuen augmentant. Aquesta sobrecàrrega 

ve determinada per dos factors: amortització de places de metge i augment de la 


