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Inici de la prescripció electrònica dels Tractaments 
amb Metadona (TMM) per drogodependències 

Temps de lectura: 1 minut.  
 
A partir del dia 22 de novembre es comencen a visualitzar, a la pantalla de prescripció 
activa, les prescripcions electròniques de Tractaments amb Metadona (TMM) fetes per 
alguns Centres d’Atenció i Seguiment ambulatori a les drogodependències (CAS) que no 
utilitzen l’ECAP. La incorporació del CAS a la prescripció electrònica de TMM es realitza de 
manera progressiva. 
 
Quan es sincronitza el pla de medicació d’un usuari amb prescripció electrònica de TMM amb 
SIRE, la prescripció de TMM s’incorpora de forma automàtica a l’ECAP/.NET  i apareix al seu 
pla de medicació. En cas que sigui necessari s’activa el mòdul de seguretat en la prescripció 
(PREFASEG). 
 
Es poden identificar pel producte prescrit, que pot ser: 
 

Codi Nacional Descripció Forma farmacèutica 
051001 Clorhidrat de Metadona  Solució 
051002 Clorhidrat de Metadona  Càpsula 
051003 Clorhidrat de Metadona  Comprimits 

 
Llegir més: 

Les prescripcions de TMM són només de consulta, és a dir, que no es poden modificar, 
renovar ni finalitzar. En cas d’intentar-ho, apareix el següent avís: 
 

 
 
Tampoc es poden sincronitzar de manera manual des de la pantalla de Gestió del SIRE. Per 
tant, si s’escau, cal contactar amb el metge responsable del tractament. 
 
Actualment, es continua treballant per tal que l’ECAP permeti la prescripció d’aquests 
tractaments des del CAS. Us informarem de les novetats. 
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