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Informació per al/per a la pacient 

1. En aquest Pla de medicació hi consten totes les prescripcions actives introduïdes al sistema de recepta electrònica. 
2. Per poder recollir els productes a la farmàcia és obligatori presentar el Pla de medicació i la targeta sanitària individual, com a 

claus per accedir a la vostra medicació.  
3. Únicament és vàlid el darrer Pla de medicació.  
4. Retireu de la farmàcia els medicaments a mesura que els necessiteu. Els podreu anar recollint d’acord amb la dosi i freqüència 

d’administració.  
5. Us podeu descarregar el Pla de medicació a través de La Meva Salut. 
 
*El càlcul d’aquest import s’ha determinat d’acord amb les dades disponibles en el moment de la prescripció. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Identificació del tractament: Registre de prestació farmacèutica. Responsable del tractament: Subdirecció del Servei Català de la Salut (trav. de les Corts, 131-159; Edifici 
Olímpia; 08028 Barcelona). Finalitat: registre de l’activitat medicofarmacèutica i control de la prestació farmacèutica. Legitimació: exercici de poders públics. Destinataris: 
persones usuàries del sistema sanitari català, MUFACE, ISFAS i MUGEJU; professionals sanitaris que prescriuen, indiquen o validen els tractaments; professionals 
farmacèutics que dispensen els tractaments. Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret 
a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació presentant un escrit adreçat al responsable del tractament, en el qual s’indiqui clarament el dret o drets que 
exerciu. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament al web del Servei Català de la Salut (CatSalut). 

            

 Esmorzar     Dinar          

 Esmorzar       Dinar                          Sopar 

 

Pla de medicació 

Nom i cognoms del/de la pacient 

TASA1030101002                                                                                              

 
 
 

Tractaments de llarga durada 
 

Medicament o producte 
sanitari, núm. de prescripció 
i principi actiu 

Dosi,  
freqüència i via 
d’administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

METFORMINA 850MG 50 
COMPRIMI RECUB PELIC 
EFG 
P1E000152759 
 
Metformina 

1 comprimit 
cada 8 
hores 
Via oral 

Segons 
evolució 
clínica 

X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 02.01.19 
al 02.01.20 
 

Preneu-lo amb aliments 
 

                      

HIDROSALURETIL 50MG 
20 COMPRIMIDOS 
P1E000729153 
 
Hidroclorotiazida 

0,5 
comprimit  
cada 24 
hores 
Via oral 

Segons 
evolució 
clínica 

D. Castellví 
(Col: 117027063)  
Cardiologia 
Hospital de 
Mataró 

del 02.02.19 
al 02.02.20 

En dejú, abans d’esmorzar 
 

                      

 
 

Tractaments a seguir en cas que els necessiteu 
 

Medicament o producte 
sanitari, núm. de prescripció 
i principi actiu 

Dosi,  
freqüència i via 
d’administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

PARACETAMOL ABEX 1 G 
COMPRIMIDOS, 40 
COMPRIMIDOS 

P1E000156749 
 
Paracetamol 

Segons 
pauta 
Via oral 

 X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 02.01.19 
al 06.11.19 
 

Si ho necessiteu, preneu el 
medicament en tandes de 10 
dies. 
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  ½      
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Informació per al/per a la pacient 

1. En aquest Pla de medicació hi consten totes les prescripcions actives introduïdes al sistema de recepta electrònica. 
2. Per poder recollir els productes a la farmàcia és obligatori presentar el Pla de medicació i la targeta sanitària individual, com a 

claus per accedir a la vostra medicació.  
3. Únicament és vàlid el darrer Pla de medicació.  
4. Retireu de la farmàcia els medicaments a mesura que els necessiteu. Els podreu anar recollint d’acord amb la dosi i freqüència 

d’administració.  
5. Us podeu descarregar el Pla de medicació a través de La Meva Salut. 
 
*El càlcul d’aquest import s’ha determinat d’acord amb les dades disponibles en el moment de la prescripció. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Identificació del tractament: Registre de prestació farmacèutica. Responsable del tractament: Subdirecció del Servei Català de la Salut (trav. de les Corts, 131-159; Edifici 
Olímpia; 08028 Barcelona). Finalitat: registre de l’activitat medicofarmacèutica i control de la prestació farmacèutica. Legitimació: exercici de poders públics. Destinataris: 
persones usuàries del sistema sanitari català, MUFACE, ISFAS i MUGEJU; professionals sanitaris que prescriuen, indiquen o validen els tractaments; professionals 
farmacèutics que dispensen els tractaments. Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret 
a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació presentant un escrit adreçat al responsable del tractament, en el qual s’indiqui clarament el dret o drets que 
exerciu. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament al web del Servei Català de la Salut (CatSalut). 

            

 

Pla de medicació 

Nom i cognoms del/de la pacient 

TASA1030101002                                                                                             
 

 
 
 

Tractaments de curta durada 

 

Medicament o producte 
sanitari, núm. de prescripció 
i principi actiu 

Dosi,  
freqüència i via 
d’administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

CIDINE 1MG/SOB 30 
SOBRES GRANULADO 
SUSPEN ORAL 
P1E000729148 
 
Cinitaprida 

1 sobre 
monodosi 
cada 12 
hores 
Via oral 

30 dies C. Planelles 
(Col: 11723578) 
Aparell digestiu 
Hospital de 
Mataró 

del 15.05.19 
al 14.06.19 
 

                       

DUPHALAC SOLUCION 
ORAL 10G/SOB 50 
SOBRES 
P1E000128567 
 
Lactulosa 

1 sobre 
monodosi 
cada 8 
hores 
Via oral 

60 dies X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 15.05.19 
al 16.08.19 

 

IBUPROFENO CINFA 
400MG COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS CON 
PELICULA EFG, 30 
COMPRIMIDOS 
P1E000128325 
 
Ibuprofèn 

1 comprimit 
cada 6 
hores 
Via oral 

10 dies X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 12.05.19 
al 22.05.19 
 

Preneu-lo amb aliments 

            

 

FENTANILO MATRIX 
SANDOZ 100MCG/HORA 5 
PARCHES 
TRANSDERMICOS EFG 
P1E000128369 

 
Fentanil 

1 pegat 
cada 72 
hores 
Via 
percutània 

90 dies J. González 
(Col: 117018099) 
Oncologia 
Hospital de 
Mataró 

del 02.05.19 
al 02.09.19 

Producte estupefaent 

 

El cost orientatiu d’aquests tractaments és de 250,95 € *. L’aportació per part del/de la pacient dependrà, en cada cas, 
segons el que preveu el Reial decret llei 16/2012. 

 

 

  

 1         1        1       1       1     
1 

Esmorzar                                       Sopar 

   1                          1 

 Esmorzar      Dinar                         Sopar    Ressopó 
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Informació per al/per a la pacient 

1. En aquest Pla de medicació hi consten totes les prescripcions actives introduïdes al sistema de recepta electrònica. 
2. Per poder recollir els productes a la farmàcia és obligatori presentar el Pla de medicació i la targeta sanitària individual, com a 

claus per accedir a la vostra medicació.  
3. Únicament és vàlid el darrer Pla de medicació.  
4. Retireu de la farmàcia els medicaments a mesura que els necessiteu. Els podreu anar recollint d’acord amb la dosi i freqüència 

d’administració.  
5. Us podeu descarregar el Pla de medicació a través de La Meva Salut. 
 
*El càlcul d’aquest import s’ha determinat d’acord amb les dades disponibles en el moment de la prescripció. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Identificació del tractament: Registre de prestació farmacèutica. Responsable del tractament: Subdirecció del Servei Català de la Salut (trav. de les Corts, 131-159; Edifici 
Olímpia; 08028 Barcelona). Finalitat: registre de l’activitat medicofarmacèutica i control de la prestació farmacèutica. Legitimació: exercici de poders públics. Destinataris: 
persones usuàries del sistema sanitari català, MUFACE, ISFAS i MUGEJU; professionals sanitaris que prescriuen, indiquen o validen els tractaments; professionals 
farmacèutics que dispensen els tractaments. Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret 
a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació presentant un escrit adreçat al responsable del tractament, en el qual s’indiqui clarament el dret o drets que 
exerciu. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament al web del Servei Català de la Salut (CatSalut). 

            

 

Pla de medicació 

Nom i cognoms del/de la pacient 

TASA1030101002                                                                                             
 

 
 
 

Tractaments no finançats 

 

Medicament o producte 
sanitari, núm. de prescripció 
i principi actiu 

Dosi,  
freqüència i via 
d’administració 

Durada del 
tractament 

Prescriptor/a 
i centre Vigència Comentaris 

ALMAX COMPRIMIDOS 
MASTICABLES, 60 
COMPRIMIDOS 
P1E000729234 
 
Almagat 

1 comprimit 
cada 12 
hores 
Via oral 

Segons 
evolució 
clínica 

X. Vinyals 
(Col: 117018036) 
Medicina familiar i 
comunitària EAP 
Mataró Cirera 
Molins 

del 02.01.19 
al 02.01.20 

 
           

VISCOFRESH 1% 10 
UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO 
P1E000729149 
 
Llàgrimes artificials i altres 
preparats inertes 

3 gotes 
cada 24 
hores 
Via 
oftàlmica 

90 dies F. Martínez 
(Col: 11704849)  
Oftalmologia 
Gabinet  
d’oftalmologia 
Riera 

del 05.05.19 
al 05.09.19 
 

 

 
 

 

  Descarregueu-vos el darrer Pla de medicació a través de La Meva Salut. 

Per al bé de tothom, fem un ús responsable de la medicació. 

https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades

