
  

 

Finalització de la mesura que permet la dispensació de medicació 

crònica de plans de medicació caducats 

El 23 de maig es reverteix la mesura que ha permès la dispensació de medicaments de 

prescripcions electròniques caducades o dispensades i que ha contribuït a disminuir els 

desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes als centres sanitaris únicament per a la renovació dels plans 

de medicació. 

Amb tot, continua sent convenient evitar els desplaçaments, motiu pel qual es recomana que: 

• Els professionals revisin i renovin, si escau, de forma proactiva, els tractaments dels 

pacients amb patologia crònica i plans de medicació no vigents.  

A l’abril es va incorporar una millora al sistema de recepta electrònica (SIRE) que endarrereix la 

disponibilitat del primer envàs de les prescripcions noves si detecta que el pacient disposa de 

medicació dispensada pel procediment d’actuació excepcional. 

• Els ciutadans i ciutadanes que disposin de plans de medicació caducats, cal que contactin amb 

el centre corresponent a través del telèfon, o bé via programació web com a consulta 

telefònica o eConsulta de La Meva Salut, per tal que el metge o metgessa valori si cal una 

visita presencial al centre. 

• En cas que el metge o metgessa valori la renovació del tractament per canals no presencials, el 

ciutadà o ciutadana pot accedir al nou pla de medicació des de La Meva Salut, o bé es pot 

adreçar a la farmàcia i recollir els medicaments que li hagin prescrit presentant únicament 

la targeta sanitària individual (TSI). 

Eines d’ajuda del sistema de recepta electrònica 

Mitjançant el sistema de recepta electrònica, els professionals poden consultar els tractaments que el 

pacient tenia prescrits abans de l’inici del període d’alerta sanitària i les dispensacions que s’han fet en 

aquest temps. Tenint en compte que la disponibilitat de les eines a les estacions clíniques varia en 

funció del programari utilitzat per cada entitat proveïdora, el sistema permet:  

• Consulta de prescripcions electròniques del pacient: en el context de l’epidèmia del COVID-

19, cal destacar la consulta de les prescripcions caducades i dispensades. 

• Consulta de prescripcions actives en una data determinada. 

• Consulta de dispensacions de receptes en paper: per consultar les dispensacions de 

prescripcions caducades o dispensades, cal fer servir la consulta de dispensacions de receptes 

en paper. Podreu identificar aquestes dispensacions perquè el codi de recepta comença per 

“BX”. 

• Comparativa de plans de medicació: permet comparar els tractaments que el pacient ha tingut 

prescrits en dos moments diferents. 

• Revisió de la medicació: permet aplicar les validacions del sistema expert de prescripció de 

recepta electrònica al pla de medicació del pacient. 

18 de maig de 2020 


