
Actualització d'informació (17/03/2020) 

Renovació automàtica dels tractaments farmacològics per dos mesos 

Hem rebut el següent ofici per part de l'Ib-Salut sobre la renovació automàtica de tractaments 

farmacològics per un període de dos mesos: 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/OFICI%20IB-SALUT%20-

%20ACTUALIZACION%20DE%20TRATAMIENTOS%20EN%20RECETA%20ELECTRONICA%20COVI

D-19.pdf 

Aquesta ampliació permetrà prorrogar les prescripcions, de manera que s'evitarà que els 

pacients hagin de tramitar la renovació en les consultes de medicina de família. 

S'ha pogut aplicar als tractaments introduïts en el sistema de Recepta Electrònica com a 

tractaments crònics, que els metges de família han de renovar cada cert temps. Per tant, tots 

els tractaments que tenien dispensació pendent s'han renovat per un període de dos mesos. 

A més, a partir d'ara tots els medicaments introduïts en el sistema de Recepta Electrònica 

podran recollir-se a la farmàcia fins a quinze dies abans de la data d'inici del tractament -no 

deu dies, com es feia fins ara-, per evitar que els usuaris de la sanitat pública hagin d'acudir a 

les farmàcies amb tanta assiduïtat. 

En els casos dels tractaments que no hagin pogut renovar-se automàticament (els caducats 

fins ahir), el pacient afectat pot trucar al 902.079.079 o al 971 437 079 per demanar que el seu 

metge de família li renovi la prescripció sense haver d'acudir a la consulta. Teniu més 

informació a l’enllaç: http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9426760 

Prescripció via e-mail 

Davant d'aquesta situació d'Alarma sanitària, i mentre duri la mateixa, en cas que hi hagi 

alguna prescripció via e-mail per part d'un facultatiu acreditat no hi ha d'haver motiu perquè 

no es dispensi. Aquesta mesura s'ha estipulat amb Direcció General de Farmàcia per facilitar 

aquest tipus de prescripcions puntuals per correu electrònic. 

Cartells per a les farmàcies amb indicacions per a usuaris 

Al web col·legial hi trobareu els nous cartells que us hem enviat amb recomanacions per als 

usuaris que entrin a les farmàcies. De forma directa i resumida indicam que es respecti la 

distància entre persones, evitar aglomeracions, evitar tocar el que no sigui necessari i comprar 

només els productes bàsics. Els cartells en paper estan ja en distribució. 

Els podreu imprimir també a través de la portada principal del web cofib.es 

Certificat de mobilitat 

Recordau que sobre la certificació de mobilitat per al titular, el teniu a la vostra disposició a la 

web privada col·legial (cofib.es). Heu d’entrar amb el carnet i anar a la part de farmàcia. La 

primera línia és la del certificat de titular. Premeu a sobre i automàticament tindreu el 

certificat. Tant es pot imprimir com enviar per correu electrònic. 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/OFICI%20IB-SALUT%20-%20ACTUALIZACION%20DE%20TRATAMIENTOS%20EN%20RECETA%20ELECTRONICA%20COVID-19.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/OFICI%20IB-SALUT%20-%20ACTUALIZACION%20DE%20TRATAMIENTOS%20EN%20RECETA%20ELECTRONICA%20COVID-19.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/OFICI%20IB-SALUT%20-%20ACTUALIZACION%20DE%20TRATAMIENTOS%20EN%20RECETA%20ELECTRONICA%20COVID-19.pdf
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9426760


Procediments d'actuació a la Farmàcia Comunitària i distribució de torns 

Recordau que al web cofib.es i en aquest enllaç ( 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/CONGRAL-PROCEDIMIENTO-13-03-2020.PDF ) teniu 

l'últim Procediment d'actuació en la Farmàcia Comunitària en casos d' infecció per COVID-19. 

En aquest espai web anam actualitzant els protocols a mesura que avança la situació. Aquesta 

versió ha estat actualitzada amb el contingut dels documents publicats per a professionals pel 

Ministeri de Sanitat i suggeriments que han estat aportades pels diferents Col·legis Oficials de 

Farmacèutics. 

Igualment, us recordam que les indicacions pel que fa a la gestió de personal de la farmàcia 

recomanen la separació de dos torns diferents sense contacte entre ells i la desinfecció 

després de cada torn. Cal destacar que aquestes mesures poden modificar-se a criteri del 

titular a fi d'adaptar-lo el millor possible a les característiques pròpies de cada oficina de 

farmàcia. 

Antihipertensius i COVID-19 

Davant l'aparició d'algunes publicacions suggerint que el tractament amb antihipertensius del 

tipus IECA i / o ARAII podria ser un factor de risc de gravetat per a pacients hospitalitzats 

infectats amb el COVID-19 o que el tractament amb ARAII podria actuar com a factor de 

protecció, la AEMPS recomana: 

Els pacients en tractament amb medicaments d'aquests grups han de continuar amb el 

tractament, sense que actualment estigui justificada una modificació de la mateixa. 

En els pacients amb infecció per COVID-19 amb símptomes severs o sèpsia, tant els 

antihipertensius que actuen sobre el sistema renina angiotensina com altres tipus 

d'antihipertensius, han de manejar-se d'acord amb les guies clíniques, tenint en compte la 

situació hemodinàmica del pacient. 

En aquest enllaç teniu la nota informativa completa: https://www.cofib.es/fitxers_pagines/NI-

MUH_05-2020-antihipertensivos-COVID-19.pdf.pdf 

Actualització del web 

Finalment us recordem que a través del correu electrònic i del web col·legial seguim publicant 

totes les novetats i actualitzacions de protocols que es realitzen al respecte del Coronavirus en 

el nostre sector. Recordau que al web www.cofib.es teniu tots els procediments que s'han de 

seguir. 

Rebeu la meva consideració personal i el la de la Junta de Govern.  

Una forta abraçada a tots. 

Antoni Real Ramis 

Palma, 17 de març de 2020 
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