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Versió

Data

Autor

Canvis Principals

1

20/01/09

Fernando Espí (CCFC)

•

Creació del document

2

09/12/09

Fernando Espí (CCFC)

•

Afegit Procediment Contingència WEB

3

10/02/10

Fernando Espí (CCFC)

•

Afegit Procediment Contingència Manual

4

23/03/10

Fernando Espí (CCFC)

•

Afegida caducitat de 10 dies del codi de contingència, i URL del
procediment via WEB

5

10/05/10

Fernando Espí (CCFC)

•

La WEB també es pot fer servir per una contingència local

6

12/01/11

Fernando Espí (CCFC)

•

Afegida primera pàgina amb el Diagrama dels Passos a seguir en cas de
contingència a l’OF
Tancat amb CatSalut el Procediment de Contingència Total. Afegides fletxes
indicadores del sentit temporal del Procediment. Assenyalades en negreta
les paraules clau de cada pas. Eliminació dels icones dels Servidors de
SIRE i SIFARE.

•

7

14/06/12

Fernando Espí (CCFC)

•
•
•

8

04/11/13

Fernando Espí (CCFC)

•
•

Actualització amb la dispensació electrònica de la Recepta Paper i
l’aplicació de la taxa per recepta de la Generalitat de Catalunya
La WEB de contingència, a partir del 23/06/12, demanarà també el codi de
l’Oficina de Farmàcia i la província, per assegurar que l’UP introduïda és
correcta, i evitar que les reserves d’una OF quedin reservades per altra
No es pot accedir a la WEB de contingència per dispensar electrónicament
una Recepta Paper
Eliminació de la taxa, i actualització segons RDL16/2012
Actualització per la RP (la WEB ara permet consultar l’indicador SNS del
pacient, només a partir del seu CIP)
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Versió

Data

Autor

Canvis Principals

9

10/11/14

Fernando Espí (CCFC)

•

Aclarit que, un cop finalitzada una contingència total, les OFs tenen 1 dia
hàbil, des de la fi de la contingència, i no 10 dies, per inserir totes les
dispensacions al Sistema, mitjançant el servei de dispensació en
contingència

10

25/06/15

Fernando Espí (CCFC)

•

Pags. 6, 7, 8: modificat el número de telèfon del Servei de Validació de
Dades del Centre de Gestió de Serveis del Departament de Salut

11

29/06/15

Fernando Espí (CCFC)

•

Pags. 6, 7, 8: modificat el número de telèfon del Servei de Validació de
Dades del Centre de Gestió de Serveis del Departament de Salut

12

11/10/16

Fernando Espí (CCFC)

•

Eliminat el procediment de contingencia mitjançant servei telefònic

13

16/04/21

Fernando Espí (CCFC)

•

Pág. 10: canviat els codis que es demanen a les Ofs per accedir a la web
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Què tinc que far en cas de Contingència a la meva OF?
No puc dispensar amb
Recepta Electrònica. Què
tinc que fer ?

Consultar la WEB de
SIFARE, o el mail o el
móbil personal o de
l’Oficina de Farmàcia

M’informen d’una
contingència total?

No

Si

Estic dins del període
09:00 – 21:00 ?

Mail al CAU del Consell
(CAU@SIFARE.CAT), o
missatge a la bústia del
CAU (935876400). La
incidència no es podrà
gestionar fins les 09:00 del
dia següent

No

Si

Trucada al CAU del Consell
(935876400). Per gaudir de
trucada gratuïta, s’hauria de
trucar per la línia telefònica
del Consell instal·lada a
l’OF, que dona accés a la
Xarxa

Seguir les indicacions del
CAU del Consell, per tractar
d’acotar l’origen de la
incidència i, si es possible,
solucionar-la

El CAU em diu que
tinc un problema de
connectivitat local, i
disposo de mòdem?

Si

Opcionalment, seguir les
indicacions del CAU del
Consell, per tal de
configurar l’accés a la
Xarxa via mòdem

No
Seguir les indicacions del
Procediment de Dispensació
Manual en Contingència de RE i
RP (pag. 6), fins que aquesta
finalitzi, sense fer gestió del
llindar del copagament

Si

El CAU m’informa
d’una contingència
total?
No

Seguir les indicacions del
Procediment de Dispensació
WEB en Contingència de RE (pag.
4), fins que aquesta finalitzi, sense
fer gestió del llindar del
copagament

Si

Tinc accés a Internet i
Certificat Digital?
No
No

Un cop finalitzada la contingència, i
abans de 10d (1d hàbil cas de que
sigui total), inserir al Sistema les
dispensacions fetes, a través dels nous
Serveis de Contingència del PGOF (en
cap moment s’ha de fer gestió del
llindar del copagament)

Seguir les indicacions del
Procediment de Dispensació
Telefònic en Contingència de RE
i RP (pag. 5), fins que aquesta
finalitzi, sense fer gestió del
llindar del copagament

Fi de Procés
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Procediment de Dispensació WEB de RE
El farmacèutic no té accés al Sistema, vol dispensar una Recepta Electrònica, i ni el CGO ni el seu
COF li han informat que estem davant d’una contingència total, però sí disposa de Servei d’Internet i
de Certificat Digital

1)
Acord
verbal
entre
farmacèutic i pacient del que
es dispensarà (màxim 1
envàs per recepta)

5) Lliurament al Pacient dels
productes acordats, reservats
a la WEB, sense fer gestió
del llindar del copagament
del pacient.

2) Accés via WEB, amb Certificat Digital, al Servei de
Verificació de Dades (SvD) de CatSalut, per validar la
possibilitat de dispensació dels productes acordats, i el
nivell cobertura del pacient. Informar UP, codi OF,
Província, CIP, Codi Seguretat
https://recepta.salut.gencat.cat/sire-contingencia
(24h 365d)

3) A través de la WEB, el
farmacèutic consulta les
receptes
electròniques
dispensables pel pacient, i
reserva temporalment les
dispensacions a SIRE. La
WEB assigna un codi de
contingència
a
cada
recepta.
Aquestes
es
bloquegen per a que no
puguin ser dispensades per
una altra OF. En cap cas es
fa gestió del llindar del
copagament del pacient.

4) Registre en local (PGOF) de les dades de les
reserves fetes a la WEB. Si el PGOF no està disponible,
s’hauria d’apuntar al menys el Codi CIP del Pacient, i
el Codi de Contingència retornat pel Servei
Fi de Contingència

6) Abans de 10 dies des de la reserva a la WEB, s’ha de fer la Consulta des del PGOF de les dispensacions reservades a la WEB,
per CIP
7) Si les dades es varen registrar al PGOF al moment de la contingència, conciliació d’aquestes dades del PGOF amb les dades
retornades per la Consulta, i selecció, per part del farmacèutic, de les dispensacions a informar al Sistema
8) Inserció al Sistema des del PGOF, per part d’un farmacèutic, de les dispensacions fetes en Contingència (la seva signatura es
faria a posteriori, amb els lots de dispensacions sense contingència), mitjançant el servei especial d’inserir en contingència
9) En cas d’algun problema amb l’inserció al Sistema de qualsevol dispensació feta en contingència, s’hauran d’enviar les
dades associades, segons Procediment establert per tal efecte
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Procediment de Dispensació Manual (Contingència Total) de RE i RP
El farmacèutic no té accés al Sistema, ni a cap Servei de Contingència (WEB o Telefònic), vol
dispensar una Recepta Electrònica o una Recepta Paper, i el CGO o el seu COF li ha proporcionat un
Codi de Contingència Global indicatiu que es troba davant d’una Contingència Total

1)
Acord
verbal
entre
farmacèutic i pacient del que
es dispensarà (màxim 1
envàs per recepta), en base
al Criteri Professional del
Farmacèutic, la vigència de
cada Prescripció inclosa al
Pla de Medicació, i la TSI del
pacient
5) Lliurament al Pacient dels
productes acordats, sense
fer gestió del llindar del
copagament del pacient.

2) Segellar el Pla de Medicació del Pacient,
informant les dades de l’OF i la data i hora de la
contingència, per evitar que aquest es pugui
dispensar a una altra OF. Quedar-se amb la
recepta paper.
https://recepta.salut.gencat.cat/sire-contingencia
(24h 365d)

900 82 82 82 i marcar el codi 5 (24h 365d)

4) Recollir els Cupons Precintes dels Productes a
dispensar, a les Fulles Normalitzades de Cupons,
específiques per situacions de contingència total (excepte
per Mútues Públiques que es farà servir una HCP habitual)

3) Registre en local (PGOF)
de
les
dades
de
les
dispensacions. Si el PGOF no
està
disponible,
s’hauria
d’apuntar
al
menys
Codi
Contingència
Global,
Codi
CIP, Codi Seguretat Pla de
Medicació (no cal per la
Recepta Paper), Data i hora
de
la
dispensació,
Codi
Prescripció, i Codi Nacional
dels Productes dispensats.
L’aportació del pacient serà
10%
per
receptes
paper
vermelles o TSI de pensionistes
(002, 005), i 40% per receptes
paper verdes o TSI d’actius, o
30% per Mutualistes, sense fer
gestió
del
llindar
del
copagament.

Fi de Contingència Total
6) Abans de 1 dia hàbil des de la finalització de la contingència, s’han d’inserir al Sistema, des del PGOF, per part d’un
farmacèutic, totes les dispensacions fetes en contingència (la seva signatura es faria a posteriori, amb els lots de dispensacions
sense contingència), mitjançant el servei especial d’inserir en contingència, informant per totes elles el codi de contingència
total informat pel CGO o COF. Per Mútues Públiques s’haurà d’informar en aquest moment de l’HCP habitual utilitzada.
7) En cas d’algun problema amb l’inserció al Sistema de qualsevol dispensació feta en contingència, s’hauran d’enviar les
dades associades, segons Procediment establert per tal efecte
8) Des de CCFC s’enviarà a cada COF les dispensacions on l’aportació cobrada al pacient durant la contingència sigui
diferent a la retornada per SIRE a la fi de la contingència, per tal de gestionar-les a la corresponent mixta.
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Procediment de Dispensació en Contingència de la RP

•

Per la dispensació en contingència d’una Recepta Paper, l’Oficina de Farmàcia ha de cobrar al
pacient, tenint en compte el següent :
–

El PVP IVA del producte a dispensar, obtingut del Catàleg de l’OF (PGOF o
BOT+)

–

El percentatge d’aportació del pacient, definit per la seva TSI. Aquesta
dada es pot obtenir a través de la WEB de contingència de CatSalut
(https://recepta.salut.gencat.cat/sire-contingència), o a través del Servei
Telefònic de Validació de Dades (900 82 82 82 i marcar el codi 5)

–

El llindar mensual de copagament (si el té), i el total copagat al mes en
curs pel pacient. Aquestes dues dades es poden treure també de la WEB o
telèfon de contingència de CatSalut

•

Amb aquestes tres dades, l’OF en contingència cobrarà al pacient el que li toqui, de tal manera
que mai es superi el seu possible llindar mensual de copagament

•

A diferència de la contingència amb la Recepta Electrònica, on l’OF fa servir un servei especial de
dispensació, un cop finalitzada la contingència, la inserció al Servei de la Recepta Paper
dispensada en contingència es fa amb el servei habitual de dispensació de RP, el qual fa la
gestió on-line del possible llindar mensual de copagament del pacient

•

Cas d’haver-hi una contingència total, on no funciona ni la WEB de contingència ni el servei
telefònic de contingència, el procediment a seguir és l’indicat a la pàgina 6 d’aquest document,
fonamentat en cobrar un 10% o un 40% en base a l’aportació indicada a la Targeta Sanitària del
pacient, i la inserció al servei de la dispensació, un cop finalitzada la contingència, mitjançant el
servei especial de dispensació, i el codi global de contingència proporcionat pel COF o CGO
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Annex: manual d’usuari web contingències (1/7)
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Annex: manual d’usuari web contingències (2/7)
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Annex: manual d’usuari web contingències (3/7)
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Annex: manual d’usuari web contingències (4/6)
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Annex: manual d’usuari web contingències (5/6)

13

SIFARE: Pla de Contingència

Annex: manual d’usuari web contingències (6/6)
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