
 

  

NOTA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ I DISPENSACIÓ CONTROLADES DELS MEDICAMENTS 
AMB HIDROXICLOROQUINA O CLOROQUINA EN EL CONTEXT DE LA COVID-19 

 
El 23 de març de 2020 l’AEMPS va publicar una nota per la qual es posa a disposició de les 
autoritats competents de les CC.AA. en matèria de prestació farmacèutica tots els productes 
amb hidroxicloroquina o cloroquina que estiguin en els canals de distribució, per tal d’assegurar 
la seva dispensació només a la continuació dels tractaments crònics en les indicacions 
autoritzades.  
 
Per tal de portar a terme aquesta distribució controlada, el CatSalut, juntament amb el 
Departament de Salut, van posar en marxa el passat 26 de març 2020 un procediment de 
verificació dels codis de prescripció que permetia l’autorització de la distribució d’envasos a 
l’oficina de farmàcia, a l’espera d’una solució definitiva en l’eina de recepta electrònica. 
 
Des del passat 1 d’abril 2020 l’eina de recepta electrònica incorpora noves funcionalitats, per a 
garantir la prescripció i dispensació de productes amb hidroxicloroquina o cloroquina, seguint les 
instruccions de l’AEMPS, als pacients assegurats pel Catsalut. Aquestes son: 
 
Àmbit prescriptor:  
Les prescripcions iniciades (noves i renovacions) a partir del 3 d’abril 2020, requereixen del 
registre de la indicació associada al tractament. El diagnòstic informat és verificat, de manera 
que solament es poden inserir prescripcions per a tractaments en les indicacions cròniques 
autoritzades segons fitxa tècnica i relacionades. 
 
Àmbit dispensació: 
Les prescripcions iniciades durant el mes de març 2020, seguiran un procés de validació en la 
dispensació de receptes: solament es podran dispensar les receptes lligades a prescripcions 
amb durada igual o superior a 60 dies o que tinguin el diagnòstic informat i aquest correspongui 
a una indicació crònica autoritzada i relacionades, segons fitxa tècnica. 
 
No es permet la dispensació de receptes paper per als medicaments que contenen 
hidroxicloroquina o cloroquina. 
 
Pel que fa a les receptes electròniques d’altres Comunitats Autònomes, donada la 
implementació de mesures similars, es recomana verificar les dates d’inici i fi de tractament, que 
permeten identificar que es tracta d’una prescripció crònica i es permet la dispensació d’un 
nombre d’envasos que cobreixi les necessitats per a un mes de tractament.  
 
Finalment, pel que fa a les receptes de mutualitats (Muface, Mugeju, Isfas) i recepta privada, 
caldrà aportar, juntament amb la recepta mèdica, un informe mèdic actualitzat que justifiqui que 
el pacient està en tractament crònic per a les indicacions autoritzades per a aquests 
medicaments, que haurà conservar el farmacèutic, juntament amb la recepta, per acreditar 
cadascuna d’aquestes dispensacions, tal i com es descriu en la Ressolució del Departament de 
salut del passat 26 de març 2020. 
 
En els casos on s’observin dispensacions no justificades, es portaran a terme les accions que es 
considerin.  
 
Tenint en compte aquestes mesures, a partir del 7 d’abril 2020 s’atura el circuit de control de 
codis de prescripció per part de la distribució farmacèutica. Per a les possibles incidències 
relacionades amb la dispensació es manté disponible l’adreça de correu: 
incidenciesCOVID19@catsalut.cat  
 

Gerència del Medicament, Servei Català de la Salut  Barcelona, a 6 d’abril de 2020 
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