
 

 

Fi de l’actualització de tractaments en RELE com a contingència per la situació de crisi 

sanitària per la COVID-19 

El passat 17 de març en motiu de l’Estat de l’Alarma, us comunicàvem les  mesures de 

contingència desenvolupades per la Conselleria de Salut i Consum en matèria de recepta 

electrònica, com fou la renovació automàtica dels tractaments durant dos mesos, per tal de 

disminuir l’afluència dels pacients als centres de salut i oficines de farmàcia de les Illes Balears. 

Ara, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears ens comunica que les condicions 

actuals permeten avançar cap a una situació de normalitat, i per això a partir del dilluns dia 22 

de juny s’aplicaran a RELE les accions següents:  

a) S’elimina la renovació automàtica dels tractaments. La decisió de prorrogar el tractament 

correspon al prescriptor d’acord al seu criteri professional.  

b) Es restaura el període de recollida a la farmàcia a 10 dies abans de la data prevista de 

dispensació. 

Finalització de l'exempció del visat de receptes de MUFACE, MUGEJU i ISFAS 

Igualment, us recordam que les mutualitats MUFACE, MUGEJU i ISFAS ens han informat que 

s’estan preparant perquè des del moment en què es produeixi la finalització de l'Estat 

d'Alarma (prevista a les 0,00 h. del dia 21 de juny), es reactivi el requisit de visat previ de les 

receptes en format paper de MUFACE, MUGEJU i ISFAS, en tots els productes prescrits que, 

segons la legislació, necessitin del visat previ a la seva dispensació. Per tant, en la mencionada 

data es reprendrà la gestió d'aquest tipus de receptes en els termes existents amb anterioritat 

a la declaració de l'Estat d'Alarma, d'acord amb el que preveuen els concerts vigents amb les 

tres mutualitats.  

També s'ha aclarit per part de les mutualitats que en el cas de les receptes amb prescripcions 

d'extractes hiposensibilitzants que s'haguessin presentat abans del 21 de juny, però no puguin 

dispensar-se fins que es rebi el producte, s'entén que ja s'haurien presentat a la farmàcia 

abans d'aquesta data.  
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