
Dispensació de medicaments i productes sanitaris durant l’estat d’alarma a conseqüència de 

COVID-19 i els casos de la hidroxicloroquina, la cloroquina i la azitromicina. 

 

Benvolgut/da company/a, 

En el marc de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern d'Espanya i de la nostra 

Comunitat Autònoma com a conseqüència de la COVID-19 i per garantir l'accés i la continuïtat 

dels medicaments i productes sanitaris a la població s’han proposat diversos canvis: 

 S’han renovat automàticament les prescripcions de recepta electrònica que tenien avís 

de renovació i s’ha permès la retirada de medicació amb 15 dies d’antelació i no els 10 

dies habituals. 

 Tant per receptes privades, com per les receptes de la Mutua Asepeyo, s’acceptaran 

prescripcions per correu electrònic durant l’estat d’alarma. 

 El Ministeri de Sanitat, mentre duri l’estat d’alarma, ha permès l'exempció de visat per 

les receptes de les tres mutualitats del SNS: ISFAS, MUFACE, MUGEJU; cal tenir en 

compte que per a la seva facturació s’han de continuar separats per grups com es fa 

habitualment. 

 De forma excepcional, per a aquelles persones que han de romandre aïllades a casa i 

no tenen cap altra opció per retirar la medicació, mentre duri l’estat d’alarma, des del 

Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics es proposa un "procediment 

d'actuació professional per a la dispensació de medicaments a domicili", amb uns 

registres per assegurar l’adequada dispensació i la traçabilitat. Es pot consultar el 

procediment a:  

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Pautas%20farmaceuticos%20atencion%20domic

iliaria.pdf 

No obstant això, en cap cas, des d’aquest Col·legi s’avala la dispensació de medicaments 

sense recepta mèdica quan ho requereixen, com és el cas de la hidroxicloroquina, la 

cloroquina i la azitromicina. 

A més a més, davant la demanda de paracetamol 650 mg per part dels usuaris, ja que es 

preveuen problemes de subministrament, el farmacèutic promourà sempre el seu ús racional. 

Durant l’estat d’alarma, és summament important que el farmacèutic, com a professional 

sanitari que és, verifiqui que el pacient requereix el medicament abans de dispensar-lo i que 

eviti que el pacient faci acopi innecessari de medicaments de manera que es garanteixi que 

el subministrament tant de medicaments com de productes sanitaris arribin als pacients que 

vertaderament ho necessitin. 

Us recordo que la normativa impedeix que les farmàcies facin publicitat de qualsevol servei i, 

especialment els relacionats amb la dispensació de medicaments i productes sanitaris. 

Excepcionalment, s'han habilitat mesures extraordinàries per a totes les farmàcies amb 

l'únic objectiu de facilitar l'accés als medicaments a determinats sectors de la població, però 

que no s'han d'anunciar ni utilitzar de manera il·lícita ni en benefici particular. 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Pautas%20farmaceuticos%20atencion%20domiciliaria.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Pautas%20farmaceuticos%20atencion%20domiciliaria.pdf


 

Per tal de garantir les bones pràctiques en la dispensació farmacèutica, no dubteu que tota 

la informació que arribi al Col·legi sobre pràctiques inadequades serà tractada per la 

Comissió Deontològica i comunicada a l'autoritat competent. 

 

Palma, 23 de març de 2020 

Antoni Real Ramis 

President del COFIB 

 


