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     Asistenţa farmaceutică reprezintă asigurarea responsabilă a terapiei medicamentoase, în scopul  

obţinerii de rezultate care îmbunătăţesc calitatea vieţii pacientului. 

     RBPF, reguli de buna practica farmaceutica, conţin recomandări aplicabile în unităţile 

farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt 

corespunzătoare, eficiente şi orientate către pacienţi, fiind reglementate legal prin Ordinul nr. 

75/2010. 

   Serviciile farmaceutice reprezintă ansamblul de acţiuni intreprinse de farmaciști,constând 

în oferirea de informaţii și consiliere, necesare pentru o utilizare sigură, corectă şi eficace a 

medicamentelor, sau a altor produse de îngrijire a sănătăţii, într-o formă potrivită necesităţilor 

fiecărui pacient precum și eliberarea sigură și eficientă, în scopul obținerii de rezultate care 

îmbunătățesc calitatea vieții. 

In acest scop au fost elaborate o serie de proceduri de implementare a Regulilor de buna 

practica farmaceutica la nivelul farmaciilor comunitare.  

    Procedura de eliberare a medicamentelor si a altor produse de ingrijire a sanatatii din 

farmacie descrie responsabilităţile şi metodele utilizate pentru asigurarea asistenţei farmaceutice a 

populaţiei, prin oferirea de servicii de calitate constând în eliberarea de medicamente şi alte 

produse pentru sănătate, însoţite de informaţii şi o consiliere adecvată pacientului. Farmaciştii sunt 

responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor şi a altor produse de îngrijire a 

sănătăţii  şi  de consilierea pacientului sau aparţinătorului.Asistenţii de farmacie sunt 

responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor OTC şi a altor produse de îngrijire a 

sănătăţii.  

     Aceasta procedura desemnează un complex de activităţi, mijloace şi soluţii organizatorice 

privind desfacerea en detail a medicamentelor şi a altor categorii de produse permise de lege a fi 

comercializate prin farmacii precum: 

 medicamente care se acordă pe bază de prescripţie medicală;  

 medicamente care se acorda fără prescripţie medicală; 



 produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală de 

uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente alimentare şi alimente cu 

destinaţie specială, plante anodine şi produse pe bază de plante anodine, produse de 

puericultură, articole destinate întreţinerii igienei personale, echipamente, 

materiale, sau produse destinate protecţiei sau  îmbunătăţirii sănătăţii, produse 

pentru protecţia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu acţiune 

contraceptivă, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse 

destinate utilizării în unele stări patologice. 

       Condiţii necesare pentru desfăşurarea activităţii de eliberare a medicamentelor și a altor 

produse de sănătate: 

 atmosfera de lucru din farmacie trebuie să fie calmă, să inspire încredere şi să 

permită o comunicare cât mai bună cu pacientul; 

 farmacia respecta reglementările fiscale în vigoare: casa de marcat, gestiune 

cantitativă; 

 eliberarea medicamentelor şi a altor produse de sănătate se desfăşoară în oficină, 

încăperea în care publicul are acces;  

 farmacia trebuie să deţină un sistem informatic adecvat şi o bună organizare a 

circuitelor în farmacie, care să permită eliberarea promptă a oricărui produs, fără a 

exista riscul de erori, sau de intersectare cu alte circuite; 

 în situaţia în care pacientul solicită informaţii suplimentare despre tratament, 

despre afecţiunea pentru care primeşte tratamentul, sau orice alte informaţii cu 

caracter personal, farmacistul sau asistentul medical de farmacie poartă aceste 

discuţii cu pacientul într-un spaţiu de confidenţialitate.  

   Dacă pe durata tratamentului sunt înregistrate efecte adverse, acestea se declară fie de medic, 

fie de farmacist, prin completarea unui formular pus la dispoziţie de către ANMDM, în cadrul 

activităţii naţionale de farmacovigilenţă. 

Documentele şi anexele folosite la eliberarea medicamentelor din farmaciile comunitare sunt: 

 lista de luare la cunoştinţă a procedurilor de către personal (Anexa 1) 

 retete simple, retete cu regim special, retete pentru eliberarea medicamentelor in 

sistemul de asigurari 

 facturi, chitante 



 borderouri 

 rapoarte de vanzari 

 registru de casa 

 registru pentru evidenta medicamentelor si preparatelor stupefiante si psihotrope 

(conform legii 339/2005) 

 protocoale de eliberare. 

 

Procesul de eliberare a medicamentelor OTC și  al altor produse de sănătate din farmacie 

reglementat de Procedura se eliberare a OTC si a altor produse de sanatate, se refera la 

- medicamente care se acorda fără prescripţie medicală; 

- produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală de 

uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente alimentare şi alimente cu 

destinaţie specială, plante anodine şi produse pe bază de plante anodine, produse de 

puericultură, articole destinate întreţinerii igienei personale, echipamente, 

materiale, sau produse destinate protecţiei sau  îmbunătăţirii sănătăţii, produse 

pentru protecţia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu acţiune 

contraceptive; 

- produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate 

utilizării în unele stări patologice. 

     Eliberarea  medicamentului OTC se realizează: 

- la recomandarea farmacistului sau a asistentului medical de farmacie; 

- la cererea pacientului; 

- pe bază de prescripţie medicală. 

     Dupa iniţierea unei discuţii cu pacientul şi identificarea problemelor medicale şi de terapie ale 

acestuia: debutul simptomelor, durata, gravitatea, caracterul acut sau cronic, simptomele asociate, 

factorii precipitanţi sau agravanţi, tratamente anterioare farmacistul analizeaza situatia si ia cea 

mai buna hotarare. 

     Dacă farmacistul constată că simptomele se asociază cu o problemă gravă de sănătate, 

îndrumă pacientul către medic. În cazuri de urgenţă, farmacistul trebuie să apeleze serviciul de 

ambulanţă. 

     Dacă este o problemă minoră, va da sfaturile adecvate şi nu va dispune eliberarea      

medicamentelor, decât dacă este necesar. 



     Nu recomandă reluarea unui tratament efectuat anterior, pentru o problemă asemănătoare 

(trebuie evaluate datele specifice ale problemei actuale). 

     Va tine cont de obţinerea unor informaţii despre pacient care pot influenţa răspunsul la 

medicamente: vârstă, greutate, sex, stare fizio-patologică, stare psiho-socială, încadrarea 

pacientului într-o activitate specială (conducator auto, sportiv, etc). 

      In recomandarea unor medicamente farmacistul va tine cont de eficienţa, calitatea, 

inocuitatea, siguranţa şi costul  acestora. 

      În cazul afecţiunilor acute, pe baza anamnezei, farmacistul recomandă şi eliberează un 

medicament OTC pentru 1-3 zile, cu îndrumarea pacientului către medic dacă simptomul nu 

cedeaza în 1-2 zile. 

      În cazul unor afecţiuni cronice, farmacistul recomandă medicamente OTC ţinând cont de 

toate informaţiile legate de terapia medicamentoasă stabilită de medic. 

      Farmacistul consiliază pacientul asupra următoarelor aspecte: 

- modul corect de utilizare a medicamentelor OTC, în funcţie de calea de 

administrare; 

- administrarea corecta a formei farmaceutice, modul de administrare în raport cu 

mesele; 

- posologia (doza, intervalul dintre doze, durata tratamentului); 

- contraindicaţiile medicamentului OTC şi precauţiile la utilizare; 

- interacţiunile medicamentului OTC cu alte medicamente, cu alimente, cu 

alcoolul, cu tutunul; 

- apariţia unor consecinţe vizibile, normale, ale tratamentului cu medicamentul 

OTC respectiv; 

- informarea asupra posibilităţii modificării unor parametri biologici; 

- condiţiile de păstrare a medicamentelor OTC la domiciliu; 

- atenţionarea asupra valabilităţii medicamentului OTC, cu întreruperea 

administrării lui după expirarea perioadei de valabilitate; 

- asocierea terapiei nemedicamentoase: regim de viaţă, dietă pe parcursul 

administrării medicamentelor OTC; 

- recomandarea consultării imediate a farmacistului sau a medicului la apariţia 

reacţiilor adverse şi sistarea tratamentului. 



      Farmacistul se adresează pacientului la nivelul său de înţelegere, folosind termeni simpli; 

verifică dacă pacientul a înţeles informaţiile oferite, solicitându-i acestuia să pună întrebări în 

cazul în care are nelămuriri. Dacă este cazul, informaţiile sunt  repetate, pacientul fiind încurajat 

să consulte prospectul medicamentului OTC. 

           Informaţiile sunt date pacientului, arătându-i cutia sau flaconul medicamentului OTC la 

care se face referire. 

           Informaţiile sunt comunicate în forma orală şi în scris, astfel încât pacientul să coreleze 

medicamentul primit cu informaţia. 

       Eliberarea medicamentelor pe bază de prescripţie medicală se efectuează respectând 

procedura din RBPF.  

       Aceasta prevede urmatoarele etape: 

- verificarea antetului reţetei, tipului de formular (reţeta simplă, în regim compensat 

sau gratuit, cu regim special), a medicului prescriptor; 

- în cazul medicamentelor şi preparatelor cu produse stupefiante şi psihotrope, 

farmacistul verifică respectarea prescrierii pe formulare speciale, prevăzute de 

lege; 

- verificarea valabilităţii reţetei (a datei); 

- verificarea datelor despre pacient (vârstă, sex) şi a diagnosticului complet; 

- identificarea: medicamentelor, concentraţiilor, dozelor, căilor de administrare, 

duratei tratamentului; 

             În cazul în care farmacistul efectuează o substituţie, acesta informează pacientul şi 

obţine acordul acestuia. 

             În situaţia în care medicamentele solicitate lipsesc din farmacie, farmacistul se 

aprovizionează cu acestea în timp util. 

             În cazurile speciale, în care produsul solicitat lipseşte temporar de pe piaţă, sau a fost 

retras definitiv de către producător, sau ANM, se explică situaţia pacientului, oferindu-i-se o 

alternativă dacă este posibil, sau se îndrumă pacientul către medicul curant, pentru schimbarea 

tratamentului. 

             În cazul în care prescripţia medicală nu poate fi onorată, farmacistul trebuie să 

îndrume pacientul către farmaciile cele mai apropiate. 

          Analizarea terapiei medicamentoase prescrise presupune: 



- identificarea claselor farmacologice, din care fac parte medicamentele prescrise; 

- obţinerea de informaţii despre pacient, care pot influenţa răspunsul la medicamente: 

vârsta, starea fizio-patologică, consum de alcool, tutun, regim alimentar stare 

psiho-socială; 

- verificarea dozelor, a modului de administrare şi a frecvenţei dozelor, verificarea 

dozelor maxime în cazul medicamentelor psihotrope şi stupefiante, verificarea dozelor 

pediatrice, ajustarea dozelor în caz de insuficienţă renală sau hepatică, sau în situaţii de 

interacţiuni previzibile; 

- verificarea, în cazul asocierii în amestecuri injectabile, faptului că substantele 

medicamentoase sunt compatibile fizico-chimic; 

- evaluarea posibilităţii apariţiei interacţiunilor, cu consecinţe clinice: între medicamente, 

între medicamente şi alimente, între medicamente şi parametri biologici; 

- determinarea precauţiilor la utilizare şi a efectelor adverse ale medicamentelor 

prescrise; 

- evaluarea contraindicaţiilor medicamentelor prescrise; 

- depistarea eventualelor erori de prescriere. 

 

        Procedura de eliberare a medicamente Rx (clasificate pentru a fi eliberate pe bază de 

prescripție medicală) în situații de urgență în lipsa prescripției medical 

         Acordarea asistenței farmaceutice în regim de urgență constă în evaluarea situației// 

problemei/ solicitării pacientului în regim de urgență și decizia referitor la eliberarea medicației Rx 

sau recomandarea unui consult medical specializat/ de urgență   

         Farmaciştii sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor în regim de 

urgență şi de consilierea pacientului ,sau aparţinătorului său. 

         Asistenţii de farmacie sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor 

OTC şi a altor produse de îngrijire a sănătăţii. În caz de solicitare eliberare medicamente Rx în 

regim de urgență, asistentul va îndruma pacientul la un coleg farmacist disponibil pe tură.  

         Eliberarea medicamentelor Rx în lipsa prescripției medicale în situații de urgență se face 

cu respectarea următoarelor principii: 

 pentru a realiza un serviciu de calitate, farmacistul va solicita pacientului sau 

aparţinătorului acestuia toate informaţiile legate de urgenţa cererii sale, patologia 



și medicația curentă, existenţa altor afecţiuni/ tratamente conexe, alte informații 

relevante medicației (sarcina, alergii, etc) precum şi alte aspecte care pot influenţa 

decizia farmacistului; 

 farmacistul va utiliza toate cunoştinţele sale profesionale pentru a veni în sprijinul 

pacientului; 

 decizia farmacistului va fi luată avându-se în vedere şi afecţiunea pentru care se 

solicită medicamentul, grupa terapeutică din care face parte medicamentul, 

efectele adverse şi contraindicaţiile; 

 în funcţie de gravitatea situaţiei prezentate, farmacistul va încerca să ia legătura cu 

medicul curant al pacientului sau cu serviciul 112/ un alt medic; 

 dozele eliberate pot fi pentru maxim 24 de ore, în zilele lucrătoare, pentru maxim 

72 de ore pentru sfârşitul de săptămână şi sărbătorile legale respectiv pentru 

perioada necesară până la consultul medical/ soluționarea problemei, în situații 

justificate 

 orice eliberare de medicament Rx în lipsa prescripției medicale în situații de 

urgență va fi însoţită de recomandarea farmacistului ca pacientul să se adreseze 

medicului în cel mai scurt timp și să-l informeze referitor la medicația primită în 

farmacie. 

 în cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi însoţită obligatoriu de 

recomandarea către părinţi de a consulta în cel mai scurt timp medicul de familie 

sau de a apela la serviciul de urgenţă. Sugarul ( copil 0 -12 luni ) nu fac obiectul 

eliberării medicamentelor Rx în regim de urgență, aparținătorul va fi îndrumat 

obligatoriu spre serviciu medical specializat; 

 medicamentele psihotrope şi stupefiante nu fac obiectul serviciilor farmaceutice de 

urgenţă. 

 Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripţie medicală în următoarele situaţii: 

 pacientul este bolnav cronic şi este cunoscut de către farmacist sau se află în 

evidenţele farmaciei ca utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse 

motive nu a putut ajunge la medic; 

 pacientul nu posedă o prescripţie medicală, dar prezintă un bilet de ieşire din spital, 

o scrisoare medicală etc.; 



 pacientul prezintă o prescripţie a cărei valabilitate a expirat;  

 pacientul prezintă o schemă de tratament parafată de medicul prescriptor; 

 pacientul este în tranzit şi nu îşi poate continua tratamentul; 

 alte situaţii de urgenţă în care farmacistul va decide, după caz, eliberarea unui 

medicament pe o durată limitată, până la obţinerea unei prescripţii, cu îndrumarea 

pacientului către medicul de familie, centrul de sănătate sau permanenţă, 

compartimentul ori unitatea de primire a urgenţelor sau apelarea numărului de 

urgenţă 112. 

       Procedura privind comunicarea si consilierea pacientilor  

        Este procedura care se aplica in toate situatiile prezentate anterior. 

 Consilierea pacientului, sau a reprezentantului său reprezintă ansamblul de acţiuni 

intreprinse de personalul farmaceutic de specialitate, constând în oferirea de informaţii necesare 

pentru o utilizare sigură, corectă şi eficace a medicamentelor, sau a altor produse de îngrijire a 

sănătăţii, într-o formă potrivită necesităţilor fiecărui pacient.   

 Responsabilitatea aplicării procedurii privind comunicarea și consilierea pacienților în 

farmacie revine în exclusivitate personalului specializat şi posesorilor dreptului de liberă practică  

(farmacisti, asistenți de farmacie). 

        Farmaciştii sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor şi a altor 

produse de îngrijire a sănătăţii  şi  de consilierea pacientului sau aparţinătorului său. 

        Asistenţii de farmacie sunt responsabili pentru activitatea de eliberare a medicamentelor 

OTC şi a altor produse de îngrijire a sănătăţii şi  de consilierea pacientului sau aparţinătorului său. 

        Pentru o comunicare corectă personalul de specialitate trebuie să aibă abilități și cunostințe 

de comunicare suficiente, sa stie sa asculte pacientul și sa ia în considerare starea emotivă a 

acestuia. Abilitatile de comunicare reprezinta premiza de bază în constituirea unei relații eficiente 

cu pacientul, care determina : 

 o aderență mai bună la tratament 

 creșterea satisfacției pacientului  

 reducerea greșelilor datorate comunicării defectoase între pacient și persoalul de 

specialitate  

         Comunicarea dintre farmacist/asistent de farmacie și pacient trebuie să se realizeze cu 

păstrarea confidențialității informațiilor aflate. 



         În situaţia în care pacientul solicită informaţii suplimentare despre tratament, despre 

afecţiunea pentru care primeşte tratamentul, sau orice alte informaţii cu caracter personal, 

farmacistul poartă aceste discuţii cu pacientul într-un spaţiu de confidenţialitate, special amenajat 

acestui scop, sau în biroul farmacistului şef.  

         Procedura descrie moduri de comunicare eficientă, standarde de consiliere și      

conduita  personalului de specialitate din farmacii în raport cu pacientul. 

Farmacistul consiliază pacientul asupra următoarelor aspecte: 

- modul corect de utilizare a medicamentelor, în funcţie de calea de administrare; 

- administrarea corectă a formei farmaceutice, modul de administrare în raport cu mesele; 

- posologia (doza, intervalul dintre doze, durata tratamentului); 

- contraindicaţiile medicamentului şi precauţiile la utilizare; 

- interacţiunile medicamentului cu alte medicamente, cu alimente, cu alcool, cu tutun; 

- apariţia unor efecte secundare  normale, la  tratamentul cu medicamentul respectiv; 

- informarea asupra posibilităţii modificării unor parametri biologici; 

- utilizarea corectă a unor dispozitive de administrare a medicamentelor, cu efectuarea unei 

demonstrații dacă este cazul; 

- atenționarea, cu privire la neîntreruperea bruscă a tratamentului, în cazul anumitor 

medicamente; 

- condiţiile de păstrare a medicamentelor la domiciliu; 

- atenţionarea asupra valabilităţii medicamentului, întreruperea administrării lui după 

expirarea perioadei de valabilitate; 

- asocierea terapiei altor produse de sănătate, dietă, pe parcursul administrării 

medicamentelor; 

- încurajarea pacientului de a reveni la farmacie, pentru evaluarea rezultatelor terapiei 

recomandate (monitorizare);  

- recomandarea  consultării  imediate a farmacistului sau a medicului la apariţia reacţiilor 

adverse şi sistarea tratamentului;  

- informarea  de către farmacist  a pacientului sau aparținătorul său, în cazul 

medicamentelor psihotrope sau stupefiante neutilizate, este obligatoriu de a se retura în farmacie, 

pentru distrugere.  

Mijloace de informare utilizate pentru consiliere: 



- întrebări lămuritoare adresate pacientului sau persoanei care se ocupă de el; 

- utilizarea materialelor, manualelor ştiinţifice existente în biblioteca farmaciei, a 

reglementărilor în vigoare; 

- informaţii provenind de la centrele de farmacovigilenţă, autorităţile competente, sau de 

la producătorii de medicamente. 

         Pentru realizarea si implementarea unui program de verificare a conformitatii activitatilor 

desfasurate in farmacia comunitara a fost elaborata in 2018  Procedura operationala privind 

autoinspectia farmacistului sef in farmacie, efectuata in mod impartial si detaliat de catre 

farmacistul sef.   

        Procedura descrie metode de autoevaluarea activitatii din farmacie, de identificare a 

riscurilor posibile si stabilirea de actiuni corective si preventive pentru mentinerea standardelor de 

calitate a serviciilor farmaceutice in farmacie.  

    Procedura  are ca scop  asigurarea activitatii de autoinspectie unitare si eficiente, care sa 

cuprinda toate operatiunile desfasurate in farmacia comunitara pentru identificarea eventualelor 

neconformitati si stabilirea de masuri corective dar si pentru a identifica eventualele riscuri  si a 

stabili masuri preventive, conform unui calendar definit. 

    Farmacistul sef este responsabil pentru aplicarea prevederilor acestei proceduri iar in lipsa 

acestuia el desemneaza un farmacist inlocuitor care preia aceasta responsabilitate.Procedura se 

aplica in farmacie, de catre farmacistul sef sau farmacistul desemnat inlocuitor, cu ajutorul 

documentelor, mijloacelor si echipamentelor specifice.  

    Farmacistul sef are autoritatea privind definirea, evaluarea si imbunatatirea calitatii serviciului 

farmaceutic. 

         Prin aceasta procedura se asigura verificarea gradului de conformitate a tuturor 

activitatilor  desfasurate in farmacie si se implementeaza actiuni corective si preventive necesare.         

Pentru servicii  de calitate in farmacia comunitara e nevoie de identificarea riscurilor, de actiune 

proactiva, de actiuni de corectare a neconformitatilor si de actiuni preventive. 

       O abordare moderna a riscului presupune privirea acestuia din doua puncte de vedere : 

evenimente nedorite care pot aduce prejudicii si informatii necesare luarii unor decizii corecte . 

        OMS 75/2010, art. 4.3.4: Autoevaluarea activităţilor profesionale şi asigurarea calităţii 

acestora, prevede că la nivelul farmaciei se vor stabili norme de calitate care nu numai să permită 

o autoevaluare a calităţii activităţii profesionale, dar să constituie şi o bază pentru o evaluare 



(audit) externă. În mod regulat, farmacistul trebuie să evalueze eficacitatea şi eficienţa sistemului 

calităţii şi să ia măsuri de îmbunătăţire, dacă este necesar. 

        Activitatea de autoinspectie se va desfasura in mod periodic,trimestrial,conform unui plan 

anual de autoinspectie-Anexa1POA. pe care farmacistul sef il propune la inceputul fiecarui an . 

Fisa de autoinspectie -Anexa2 POA este instrumentul e lucru al farmacistului sef. 

       Aplicarea in farmacie a autoevaluarii farmacistului sef atat in ceea ce priveste organizarea 

farmaciei, organizarea documentelor, a personalului cat si a activitatilor profesionale specifice de 

la aprovizionare, receptie, depozitare, eliberare, retragere, retur, distrugere etc , aduce beneficii 

majore in privinta identificarii eventualelor neconformitati ,corectarii acestora dar si a identificarii 

eventualelor riscuri si actionarii preventiv pentru a preintampina eventuale pierderi sau alte 

consecinte negative.Farmacistul sef decide aceste actiuni corective si preventive dar si persoanele 

responsabile de a le duce la indeplinire precum si verifica ulterior daca acestea au fost indeplinite 

corespunzator . 

      Autoinspectia se finalizeaza cu un Raport de neconformitate si actiuni corective/preventive 

-Anexa3 POA in care trebuie sa se regasesca neconformitatile constatate propuneri de actiuni 

corective si /sau dupa caz actiuni preventive,termenul e rezolvare a neconformitatilor, persoana 

desemnata pentru indeplinirea acestor actiuni . 
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