
 

  

CIRCUIT DE DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS QUE CONTENEN HIDROXICLOROQUINA O 
CLOROQUINA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECEPTA ELECTRÒNICA PER ALS 

PACIENTS ASSEGURATS DEL CATSALUT EN EL CONTEXT DE LA COVID-19  
 
 
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), des del 16 de març, està fent una 
distribució controlada dels medicaments que contenen HIDROXICLOROQUINA i CLOROQUINA  per a 
COVID-19  en els centres hospitalaris, però la distribució per a pacients en tractament per malalties 
cròniques en les indicacions autoritzades es va mantenir a través de les oficines de farmàcia, per evitar que 
tinguessin que anar a recollir aquesta medicació a un centre hospitalari. Tanmateix, el 23 de març, l’AEMPS 
va emetre una nova nota informativa mitjançant la qual, davant l’estoc limitat d’aquests medicaments 
estableix un seguit d’accions a implementar. D’acord amb aquestes mesures, l’AEMPS s’obliga a garantir 
l’estoc en les farmàcies; però estableix que les autoritats competents de les CCAA han de garantir que 
aquest estoc es dispensi exclusivament als pacients crònics en tractament sota indicacions autoritzades. 

 
Per tal de portar a terme aquesta distribució controlada, s’ha posat en marxa el següent circuit per validar la 
distribució i dispensació d’aquests fàrmacs per al tractament de pacients assegurats del CatSalut. 
 
Aquest circuit s’activa en el moment de la realització d’una una comanda des d’una oficina de farmàcia. 
 

1. Les oficines de farmàcia (OF) de Catalunya només podran dispensar aquests medicaments als 
pacients amb un pla de medicació (recepta electrònica) que inclogui aquests fàrmacs com a 
tractaments de llarga durada. No es podrà dispensar cap envàs a través de recepta de paper.  

2. La dispensació serà només del nombre d’envasos necessaris per cobrir un mes de tractament.  
3. Les comandes dels medicaments que contenen cloroquina i hidroxicloroquina per part de les OF es 

realitzaran a través del distribuïdor habitual, tot proporcionant el codi de prescripció del 
medicament per al qual es sol·licita (disponible al pla de medicació dels pacients i accessible alhora 
a través dels programaris de les oficines de farmàcia).  

4. El Departament de Salut (DS) enviarà als distribuïdors farmacèutics un fitxer amb la informació de 
les prescripcions pendents de dispensar, necessària per validar les comandes relacionades amb 
medicaments que contenen d’hidroxicloroquina i cloroquina que rebin de les oficines de farmàcia. 

5. Davant una comanda, el distribuïdor validarà que es realitza per a prescripcions existents en el fitxer 
proveït pel DS. Haurà de validar la següent informació: 

 Codi de prescripció 

 Codi nacional (CN) del medicament 

 Nombre d’envasos a subministrar (cobertura 1 mes de tractament) 
6. Un cop validat, es podrà procedir al subministrament del medicament. En cas que en aquell fitxer 

no consti el codi de prescripció, el distribuïdor no podrà subministrar cap envàs per a aquella 
comanda, però traslladarà el cas al DS per a verificació amb el CatSalut. 

7. El distribuïdor farmacèutic completarà la informació del fitxer que se li ha facilitat amb la següent 
informació: 

 Codi UP de la farmàcia. 

 Nom i NIF/CIF i població de la farmàcia. 

 Nombre d’envasos subministrats. 

 Nom del distribuïdor que ha gestionat la comanda.  
8. Al final de cada dia, el distribuïdor farmacèutic enviarà al DS el fitxer amb la informació 

complimentada corresponent a aquell dia. 
9. El DS retornarà al CatSalut els fitxers complimentats pels diferents distribuïdors farmacèutics per a 

posteriors verificacions del circuit. 
 

 

Divisió d’Acció Territorial, Gerència del Medicament   Barcelona, a 27 de març de 2020 
Servei Català de la Salut 
 
 


