
 

 

 

Barcelona, 12 de gener de 2021, són les 16.30 hores i és reuneix la Junta Directiva de 

l’Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI) de manera virtual amb el 

següent ordre del dia i els membres que es detallen: 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Prescripció infermera. 

 

ASSISTEIXEN: 

 

• Montserrat Artigas Lage 

• Concepció Cabanes Duran 

• Mercè Carreras Serrat 

• Mariona Creus Virgili 

• Meritxell Cucala Rovira 

• Margarita Esteve Ortega 

• Jesús Esteve Ferran 

• Mercè Estrem Cuesta 

• Isabel Grimal Melendo 

• Marisa Jiménez Ordóñez 

• Gemma Margarit Alsina 

• Mar Sevillano Lalinde 

• Adelaida Zabalegui Yarnoz 

EXCUSEN: 

• Míriam Bou Creixell 

• Tàrsila Ferro García 

• Amèlia Guilera Roche 

 

CONVIDADES: 

• Lourdes Garcia. Directora Infermera H. Parc de Salut Mar 

• Gemma Martínez. Directora Infermera H. Clínic de Barcelona 

Excusen:  

• Mª Angels Barba. Directora Infermera H. De Vall d’Hebrón 

• Emma Gómez. Directora Infermera H. Sant Joan de Déu  



 

 

 

 

ASSUMPETS TRACTATS: 

S’adjunta tota la documentació recollida durant la reunió.  

1. Prescripció infermera 

Amb motiu de la posada en marxa de la prescripció infermera i per tant de la incorporació de 

les infermeres a la recepta electrònica, la Marga Esteve convoca a la Junta Directiva per tal de 

poder unificar criteris amb la resta de Direccions Infermeres.  

 

La Mercè Estrem explica quina és la situació actual, s’han desenvolupat tres temes necessaris 

per poder implantar la prescripció infermera:  

- Els sistemes d’informació de les organitzacions. Diferents sistemes, exemple: 

ECAP, .NET... 

- Acreditació de les infermeres. La majoria dels centres van sol·licitar al 

Departament de Salut l’acreditació de les infermeres que portaven treballant 

més d’un any.  

- Certificació digital. S’ha dissenyat un circuit operatiu de sol·licitud i lliurament 

de certificats, conjuntament el CatSalut i els col·legis professionals.   

Que les infermeres disposin de certificat de signatura electrònica és requisit 

imprescindible per la indicació electrònica.  

 

Entre l’11 i el 24 de gener es farà la prova pilot en uns  centres d’atenció primària i en 

hospitals d’aguts, tenim en compte la diversitat de proveïdors.  

 

En teoria s’ha contactat amb totes les entitats que participaran a la fase de proves, que 

són 2 equips de primària de l’ICS, 41 equips d’altres centres no ICS i 3 Hospitals d’aguts 

(Hospital del Mar, H. Moisès Broggi i Hospital Comarcal del Pallars).  

 

La Montse Artigas explica que l’objectiu de la fase de proves és comprovar que els 

sistemes d’informació funcionin correctament. Avui s’ha posat en marxa i ha donat 

errors, estan treballant i fins que no estigui corregit i funcioni correctament no es farà 

el desplegament.  

 

Es comparteix que tota aquesta informació s’ha fet arribar a les àrees de Farmàcia i 

d’aquí a diferents canals de comunicació, com direcció mèdica, gerència,... sense anar 

directament a les Direccions Infermeres (s’adjunta informació recollida). 

 

 



 

 

 

 

 

La Lourdes García, comparteix que sent el seu hospital, H. Parc de Salut Mar, un dels 

inclosos a la prova pilot, ella no en sap res de l’inici de la prova pilot, ningú li ha 

informat.  

 

La Montse Artigas explica el procés que s’ha seguit des de l’ICS. Per poder demanar la 

certificació necessites saber quines infermeres estan acreditades, si s’ha demanat des 

del centre podràs saber quines tenen l’acreditació però si ho han fet individualment, 

no ho podràs saber. 

 

La certificació digital es demana col·lectivament i cada organització haurà de decidir si 

vol fer-ho i assumir el cost (uns 10€ aproximadament per persona) . La tramitació està 

liderat per cada col·legi del territori i no són tots igual. Ho han demanat a una empresa 

externa i s’ha de signar un conveni. Es necessari que la infermera estigui col·legiada, 

DNI vigent i signar consentiment informat. El col·legi verificarà que totes les dades 

siguin correctes i imprimirà les targetes. Les enviarà per correu certificat als diferents 

centres i s’hauran organitzarà punts de recollida.   

 

 L’ICS assumeix el cost així que prioritzarà a quines àrees són més necessàries 

(Primària, consultes externes, CSI, CMA,....).  

 

La presidenta Margarita Esteve aixeca la sessió a les 17:30 hores, de la qual s’estén 

aquesta acta , que signa en senyal d’aprovació juntament amb la secretària. 

 

 

 

Margarita Esteve    Meritxell Cucala 

Presidenta     Secretària 

 

 


