
  

 

Mesures per a la dispensació i administració de medicaments en 

el Sistema Nacional de Salut 

 

Us informem de la publicació i condicions establertes en l’Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la 

qual s’estableixen condicions a la dispensació i administració de medicaments en l’àmbit del Sistema 

Nacional de Salut, davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (disponible a BOE 

27 de març de 2020 ), i de les condicions de dispensació d’hidroxicloroquina i cloroquina, i que son 

d’aplicació a tot el SISCAT.  

 

1- Dispensació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 

Límit de dispensació: Els serveis de farmàcia hospitalària no podran dispensar medicació 

hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) per més de dos mesos de tractament. No 

obstant, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir aquest període a un 

mes en els medicaments que ho consideri necessari per preservar la seva disponibilitat. 

Dispensació fora de les dependències de l’hospital: De manera excepcional, l’òrgan competent en 

matèria de prestació farmacèutica de la comunitat autònoma podrà establir mesures per garantir la 

dispensació de l’MHDA fora de les dependències de l’hospital. 

En aquests sentit, tal i com s’ha informat als hospitals, el CatSalut, a través de la RESOLUCIÓ de 17 de 

març de 2020, per la qual s’estableixen, per motius d’emergència en el marc de la estratègia de 

resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, mesures extraordinàries d’accés de determinats col·lectius als 

medicaments hospitalaris, s’ha habilitat la possibilitat d’emprar circuits extraordinaris de dispensació de 

l’MHDA per a pacients amb compromís immunitari, afectació pulmonar greu o fragilitat clínica a nivell 

hospitalari, per tal que li pugui ser lliurada fora de les dependències de l’hospital, segons les solucions 

que siguin més apropiades en funció del centre hospitalari i incloent col·laboració de farmàcies 

comunitàries o bé en el seu domicili. Aquest circuit es limita al lliurament de renovacions de 

prescripcions vigents i que no representin canvis de medicament ni de posologia.  

 

2- Administració de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 

De manera excepcional, l’autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma podrà establir les 

mesures necessàries per administrar medicaments d’ús hospitalari fora de l’hospital, sempre que les 

condicions del pacient, de la malaltia, del medicament o de la situació epidemiològica ho aconsellin. 
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3- Dispensació de la medicació en assaigs clínics 

Límit de dispensació: es recomana que el pacient rebi, amb caràcter general, una quantitat de 

medicació que permeti cobrir un període major de tractament de l’habitual. 

Recepció de la medicació a domicili: De manera excepcional, l’òrgan competent en matèria de 

prestació farmacèutica de la comunitat autònoma podrà establir les mesures oportunes per tal que els 

participants en un assaig clínic rebin la medicació en el seu domicili.  

En aquest cas, l’òrgan competent de la comunitat autònoma podrà determinar que els promotors de 

l’assaig clínic proporcionin la logística necessària, sota la direcció del Servei de Farmàcia corresponent i 

l’investigador principal de l’assaig clínic. 

 

4- Vigència 

El previst en l’Ordre SND/293/2020, de 25 de març, és d’aplicació fins a la finalització de l’estat d’alarma 

declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues. 

 

Des del CatSalut, en cas que es percebi la necessitat, i en valoració conjunta amb els agents implicats 

en l’execució de les mesures de l’Ordre, es podran desenvolupar les Resolucions o Instruccions 

necessàries en relació amb els punts sobre l’administració de l’MHDA i dispensació de la medicació en 

assaigs clínics fora de l’hospital, d’acord amb la planificació estratègica que s’està duent de la situació 

excepcional d’emergència sanitària. 

 

5- Informació sobre el circuit de dispensació d’hidroxicloroquina i cloroquina  

Amb motiu de la publicació de la nota informativa de l’AEMPS del 23 de març, s’ha establert que la 

dispensació d’aquests fàrmacs en oficines de farmàcia està restringida als tractaments crònics 

autoritzats en fitxa tècnica. Des del CatSalut, s’ha habilitat un circuit de control de distribució a oficines 

de farmàcia d’aquests medicaments per a garantir que es dispensen per continuació de tractament a 

aquests pacients crònics. 

Per tant, no es pot dispensar en les oficines de farmàcia hidroxicloroquina ni cloroquina per al 

tractament de la infecció per coronavirus CoV-SARS-2. La utilització fora de fitxa tècnica per a aquesta 

indicació queda limitada a assaigs clínics autoritzats i dispensació per part dels centres hospitalaris per 

a pacients no inclosos en assaigs clínics.  

 

 

Gerència del Medicament  

Àrea Assistencial – Servei Català de la Salut 

 

Barcelona, 27 de març de 2020 


