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Cal associar un diagnòstic a les noves prescripcions 
d’antiepilèptics i de medicaments inclosos en la 
guia infermera de cremades 

Temps de lectura: 1 minut. 

 
A partir del dia 1 de desembre de 2022 a l’ECAP i a prescripció.NET cal associar un 
diagnòstic quan es fa una prescripció d’antiepilèptics (grup ATC N03*) o d’alguns dels 
medicaments inclosos a la guia infermera de cremades (veure taula). 

 

Codi Nacional Descripció 
D03BA03 Bromelaïnes 
D03BA52 Combinacions amb col·lagenasa 
D06BA01 Sulfadiazina argèntica 
D06BA51 Combinacions amb sulfadiazina de plata 
D07AC01 Betametasona 
D07AC04 Acetònid de fluocinolona 
D07AC06 Diflucortolona 
D07AC08 Fluocinònida 
D07AC13 Mometasona 
D07AC14 Aceponat de metilprednisolona 
D07AC15 Beclometasona 
D07AC16 Aceponat de hidrocortisona 
D07AC17 Fluticasona 
D07AC18 Prednicarbat 

 

Taula inclosa a la “Resolución de 8 de julio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se valida la Guía para 
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/os 
enfermeras/os: Quemaduras”. BOE número 171 del 18 de juliol del 2022. S’està treballant per la implementació d’aquesta 
guia a l’ECAP en els pròxims mesos. 
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En cas de no informar del diagnòstic, no es pot registrar la prescripció a SIRE i apareix el 
següent avís: 

 

 

Aquesta actuació afecta només a les noves prescripcions i a les re-autoritzacions de 
tractaments.   

Les prescripcions inserides amb anterioritat a aquesta mesura no cal caducar- les i tornar-
les a inserir.  
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