
Per a quant temps és vàlid 
el Pla de medicació?

Incorpora el tractament com a màxim per
a un any. Podeu veure la data límit a la
casella “Fi de vigència”.

Si tinc més d’un full amb un Pla de
medicació, quin és el bo?

El vàlid és el darrer imprès pel vostre
metge o metgessa.

Voldria que un medicament que
prenc no sortís amb la resta de
medicaments del Pla de
medicació. És possible?

El metge o metgessa pot protegir un
medicament i que surti en un full 
del Pla de medicació diferenciat.

I si perdo el Pla de medicació 
o se’m fa malbé?

Adreceu-vos a la Unitat d’Atenció a
l’Usuari del vostre CAP i us en donaran
una còpia. Així mateix, hi podreu accedir
digitalment a través de la Carpeta
Personal de Salut.

Em poden fer alguna vegada una
recepta en paper?

Sí, en alguna situació concreta com per
exemple les visites domiciliàries i en cas
que hi hagi algun problema que no
permeti prescriure electrònicament.

g El vostre metge o metgessa us dóna 
el Pla de medicació

g A la farmàcia, recolliu la medicació 
a mesura que l’aneu necessitant

Què és important explicar al
metge o metgessa de capçalera
sobre la meva medicació?

Expliqueu-li sempre si hi ha cap medica -
ment que no preneu, no necessiteu i si un
altre metge us ha fet un canvi en la medi -
ca   ció que no consti al Pla de medicació.

Què consta al full 
del Pla de medicació?

Hi trobareu tot el vostre tractament: quins
medicaments us han prescrit, quan us els
heu de prendre i com.

Amb el Pla de medicació he d’anar
immediatament a la farmàcia?

Heu d’anar a la farmàcia quan necessiteu
la medicació. Heu de recollir el
medicament a mesura que l’aneu
necessitant: el farmacèutic o farmacèutica
us pot informar de la data a partir de la
qual podeu recollir un nou envàs. A la
Unitat d’Atenció a l’Usuari del vostre CAP
també us en poden informar.

M’han prescrit un medicament que
necessita validació sanitària, el
puc retirar immediatament?

Els medicaments que necessiten validació
sanitària estan disponibles a l’oficina de
farmàcia en un termini màxim de 48
hores, com ha de constar al vostre Pla de
medicació.

Els estupefaents, els puc retirar
només amb el Pla de medicació?

Si han estat prescrits a partir de l’1 de
febrer de 2013, no cal cap recepta
addicional. En cas contrari, cal la recepta
oficial d’estupefaents en format paper.

Puc recollir els medicaments 
a qualsevol oficina de farmàcia?

Sí, a qualsevol oficina de farmàcia
habilitada de Catalunya. També es poden
recollir a diverses farmàcies els diferents
medicaments d’un mateix Pla de
medicació, independent ment d’on s’hagin
recollit els anteriors.

He perdut un medicament 
que necessito. Què faig?

Si realment el necessiteu, torneu al vostre
CAP, on us poden prescriure
electrònicament un envàs addicional. 
El Pla de medicació continua vigent.

g Tant quan aneu al metge o
metgessa com a la farmàcia cal
portar sempre la targeta sanitària i
l’últim Pla de medicació.

g Si teniu dubtes sobre com
funciona la recepta electrònica, 
a la farmàcia, a la Unitat d’Atenció
a l’Usuari del vostre CAP i al
telèfon 061 CatSalut Respon us en
poden informar.

g La recepta electrònica ajuda 
a reduir possibles errors de
medicació i per això contribueix 
a millorar la vostra salut.


