
El Col.legi de Metges avisa que Salut
vol pal.liar la falta de facultatius
fent prescriure a les infermeres

El col.lectiu din que el sistema necessita més infermeres que no pas metges
NÚRIA ASTORCH/Gironade medicaments per part de les infer- replicar dient que el sistema té un de-

¯ El cirurgih i vocal de la junta de meres, que el Departament de Salut ficit més important d’infarmeres que
govern del Col-legi de Metges de Gi- intenta pal.liar la falta de metges am- no pas de metges. Malgrat les discre-
rona Josep Antoni Duran va advertir pliant les compet¿mcies de la infer- phncies, els col.legis van apostar per
ahir, en un debat sobre la prescripció meria. El col.lectiu d’infermeria va arribar a un consens.

El debat organitzat pel
Col.legi de Diplomats
d’Infermefia de Girona i
l’Agrupació de Ci6ncies
Mediques de Girona sobre
la prescripció de medica-
ments per part de la infer-
meria va posar en eviden-
cia les discrep~mcies exis-
tents entre els metges i les
infermeres en aquest tema.

Mentre que des de l’Es-
cola d’lnfermeria de la
UdG i el Col.legi d’Infer-
meria es va defensar la ca-
pacitar de les infermeres
per assumir aquest paper,
sempre que es fa¢i sota co-
bertura legal, et Col.legi
de Metges va advertir que
definir-se a favor d’aques-
ta ampliació de responsa-
bilitats és seguir el joc al
Departament de Sálut en el
seu intent de resoldre la
falta de facultatius. Amb
tot, els representants dels
col.legis de metges, d’in-
fermeres i també de farma-
ceutics van coincidir que
cal arribar a un consens so-
bre els medicaments que
les infermeres poden pres-
criure de manera autGno-
ma. En aquest sentir, Car-
les Moret, advocat del
Col.legi d’Infermeria, va
defensar la importancia
que siguin els professio-
nals els que arfibin a un
acord sobre la materia,
~~després que l’administra-
ció ja ha demostrar que és
incapaq de fer-ho~~, en una
clara al.lusió a la llei del
medicament.

Representanls dels diferents col.legis professionals, ahir en el debat. / MIQUEL RUIZ

La signatura electr6nica, segura
¯ L’Agencia Catalana de Certificació
(Catcert) h a donat el vistiplau a Health-
sign SL, una empresa promoguda pels
col.legis de metges i diplomats d’infer-
meria de Girona-COMG i Codigi, res-
pectivament- perqu~ els professionals
sanitaris puguin participar en projectes
com el de la recepta electr6nica, la his-
t6ria clínica compartida i el registre de
voluntats anticipades. Després deis
tr~mits corresponents, i passades les
auditories tecniques i físiques a les
quals sotmet el Catcert a les entitats
que demanen ser classificades, Health-
sign ha vist com els seus certificats ~ls
que emeten els col.legis professionals
que en formen part han estat classifi-
cats amb el nivell 4. Amb aquesta clas-

sificació, Catcert acredita els certifi-
cats de Healthsign amb el nivell de se-
guretat necessari perqu6 puguin ser
utilitzats en els projectes tecnolGgics
del Catsalut, ja que els equipara amb la
signatura manusc~ Un cop superat
aquest tr~tmit c[~, reconeixement,
Healthsign est~ en condicions de dotar
els professionals col-legiats del dispo-
sidu criptogr~.fic que ha d’acreditar fí-
sicament i 16gicmnent els col-legiats
sanitañs que hi participen. Formen part
també d’aquesta empresa els col-legis
de metges de Lleida i Tarragona i el
col.legi d’infermeria de Tarragona. El
projecte té el suport de l’empresa Wi-
sekey, soci tecnol6gic de Microsoft i
HE
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