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Avís
Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) 
en relació a la disponibilitat de medicaments amb hidroxicloroquina i cloroquina.

Vist el Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Vist el Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals 
per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Vist el Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2

Vist el Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emer-
gència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vist el Decret del 18-3-2020 d’establiment de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la valorització energètica de determinats residus.

Vist el Decret del 18-3-2020 pel qual s’estableix la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge 
de residus.

Vist el Decret del 18-3-2020 pel qual se suspenen totes les fases de les licitacions públiques en el sector de 
la construcció, a causa de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vist el Decret del 18-3-2020 pel qual es modifica l’annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten me-
sures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

En virtut dels decrets dels dies 11, 13, 14, 17 i 18 de març, pels quals el Govern ha establert mesures ex-
cepcionals, atesa la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2;

El Ministre de Salut informa sobre les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus 
(SARS-CoV-2) en relació a la disponibilitat de medicaments amb hidroxicloroquina i cloroquina

En aquests moments l’eficàcia de la cloroquina i la hidroxicloroquina s’està avaluant en un bon nombre 
d’assajos clínics, però encara no se n’han publicat els resultats. Tot i això, el seu ús ha generat expectatives 
positives, de manera que diverses autoritats (Itàlia, França, la Xina) han inclòs la cloroquina o la hidroxiclo-
roquina com una de les alternatives per tractar pacients infectats pel coronavirus de la COVID-19.

Per aquest motiu es demana a totes les oficines farmacèutiques que posin a disposició del Ministeri de 
Salut totes les unitats dels medicaments amb hidroxicloroquina o cloroquina de què disposin, i 
que en notifiquin les quantitats a través del l’adreça de correu electrònic ars@govern.ad.

Les farmàcies que tinguin algun pacient en tractament per lupus eritematós que necessiti aquests medi-
caments poden conservar els envasos necessaris per a aquests pacients.

Els medicaments amb hidroxicloroquina són:

− Doloquine 200 mg, comprimits
− Hidroxicloroquina ratiopharm 200 mg, comprimits recoberts amb pel·lícula EFG
− Xanban 200 mg, comprimits recoberts amb pel·lícula EFG
− Plaquenil 200 mg, comprimits

Altres anuncis
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Els medicaments amb cloroquina són:

− Resochin 155 mg, comprimits recoberts
− Nivaquine 100 mg, comprimits
− Nivaquine 25 mg / 5 ml, xarop

Us recordem que és important que notifiqueu les sospites de reaccions adverses al:

Centre de Farmacovigilància
web:

http://www.salut.ad/temes-de-salut/programa-de-farmacovigilancia/notificacio-de-sospita-de-reaccio-ad-
versa-ram

Av. Príncep Benlloch, 30, 3a planta. AD500 Andorra la Vella

Tel.: 874 820 - Fax: 865 465 - ars@govern.ad

Aquest avís entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

Andorra la Vella, 19 de març del 2020

Joan Martínez Benazet 
Ministre de Salut
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