
Ús racional de medicaments i productes sanitaris durant l’estat d’alarma per COVID-19 

CONTROL DE LES DISPENSACIONS D’HIDROXICLOROQUINA I CLOROQUINA 

L’Agència Espanyola del Medicament i Productes sanitaris ha ordenat una distribució 

controlada de hidroxicloroquina i cloroquina, de manera que els envasos que hi ha en el 

canal es facin servir únicament per tractar pacients crònics (artritis reumatoide, lupus 

eritematós sistèmic i espondiloartritis) i altres indicacions recollides en fitxa tècnica (malària, 

conectivopaties, etc). 

Seran els laboratoris fabricants els que hauran de proporcionar els envasos restants per 

assajos clínics i per tractar els pacients amb pneumònia en els hospitals. 

És imprescindible que el farmacèutic comunitari ratifiqui la necessitat i la indicació del 

tractament, queda prohibida la seva dispensació en farmàcies pel tractament de COVID-19. 

En aquest sentit, cal recordar que aquesta indicació no està autoritzada a Espanya i que es 

requereixen assajos clínics per poder contrastar la seva seguretat i eficàcia per aquesta 

indicació. 

Així, la farmàcia procedirà davant prescripcions d’aquests medicaments de la següent manera: 

Prescripcions en recepta electrònica: Si apareix disponible en recepta electrònica, és que 

haurà estat visat electrònicament, i es pot dispensar. Davant de qualsevol problema informàtic 

en la seva dispensació, com és habitual, la farmàcia pot contactar amb el CAU de Recepta 

Electrònica del COFIB. 

Prescripcions de receptes en paper: 

S'exigeix visat per prescripcions en paper de l’IB-Salut. 

En receptes d’ISFAS, MUFACE i MUGEJU, recepta privada, o en el seu cas, recepta estesa en 

altres països membres de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu, s'ha d'exigir informe mèdic i 

verificar que la patologia correspon a la indicació recollida en la fitxa tècnica. 

La farmàcia custodiarà les receptes privades i l'informe mèdic, les quals hauran de quedar a 

disposició de l’autoritat competent. 

MASCARETES 

Com tots sabreu, existeix una falta generalitzada d’aquests productes sanitaris, per la qual cosa 

el Ministeri de Sanitat està realitzant la derivació primordialment als hospitals. 

Davant aquests problemes de subministrament, cal prioritzar el seu ús per part del personal 

sanitari, inclòs l’equip de la farmàcia.  
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