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Canvi en les condicions de prescripció de VICTOZA 6MG/ML 2 PLOMES PRECAR. 
3ML SOLUCIÓ INYECTABLE (CN. 662979) 
 

 

La “DG de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia”  ha resolt que el 

medicament VICTOZA 6MG/ML 2 PLUMAS PRECAR 3ML SOLUCION INYECTABLE 

(CN. 662979) passa a ser un medicament parcialment finançat, a partir de l’1 de novembre, 

Perquè no s’inclou en finançament la nova indicació del medicament. 

 

Perquè la prescripció sigui finançada, CAL informar del diagnòstic associat a la indicació finançada.  

La indicació finançada per la DG Cartera Bàsica i Farmàcia és:   

“ Pacients amb sobrepès amb índex de massa corporal igual o superior a 30 kg/m2 que 

reuneixen les indicacions terapèutiques  autoritzades del tractament d’adults amb diabetis 

mellitus tipus 2 per aconseguir el control glucèmic en combinació amb medicaments 

hipoglucemiants orals i/o insulina basal  si aquests, juntament amb dieta i exercici, no 

aconsegueixen un control glucèmic adequat. 

NO INCLOSA (Nov-17): Tractament d’adults amb diabetis mellitus tipus 2 per aconseguir el 

control glucèmic en monoteràpia: si la dieta i l’exercici  no aconsegueixen un control glucèmic 

adequat en pacients en els quals l’ús de metformina es considera inadequat  a causa de la 

intolerància o  les contraindicacions”. 

A efecte de prescripció, l’ECAP s’ha de comportar  com fa  amb  la resta d’especialitats amb 

finançament parcial. 

 

 

En el cas de les prescripcions inserides abans de l’1 de novembre:   

 

 Si la prescripció té diagnòstic, o el té però no es correspon  a la indicació finançada,  CAL 

REAUTORITZAR  (blocar i tornar a inserir prescripció) aquests tractaments, un cop avaluats 

en cada cas, si cal seguir el tractament amb VICTOZA (Liraglutida) o, en cas contrari, 

substituir-lo  per un altre medicament. 

En el moment de la dispensació a les oficines de farmàcia hi ha una validació del diagnòstic 

associat. Si no es correspon al finançat, el pacient haurà  de pagar l’import complet del 

medicament. 

 Si s’opta per la reautorització del mateix medicament recordeu que es s’ha de generar un altre 

Pla de medicació que caldrà enviar al pacient  segons els circuits establerts. 


