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1. Definiția procedurii

Procedura  stabileşte  modul  de  evaluare  al  prescripției  medicale,  resursele  umane  și
materialele necesare pentru a garanta că pacientului i se va elibera medicația adecvată, eficientă
și sigură.

2. Scop  

Scopul  procedurii  este  acela  de  a  asigura  calitatea  serviciului  farmaceutic  prin  stabilirea
regulilor de evaluare a prescripției medicale. 

3. Referințe

      -    OMS 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de Bună Practică Farmaceutică.
- Legea 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătății, Titlul XIV, Exercitarea profesiei de

farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România.
      -   Legea 95/2006, privind Reforma în domeniul sănătății, Titlul XVIII, Medicamentul 

- Legea 266 /2008 – Legea Farmaciei.
- OMS  962/2009  NORME  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  farmaciilor  şi

drogheriilor.
- Legea  339/2005  –  privind  regimul  juridic  al  plantelor,  substanţelor  şi  preparatelor

stupefiante şi psihotrope
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- Hotărâre 1915/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 339/2005

4. Definiții, abrevieri

Prescripție medicală – orice prescripție de medicamente emisă de o persoană calificată în
acest sens.
Alte documente medicale – documente medicale pe care pacientul le prezintă farmacistului,
și care conțin informații referitoare la diagnosticele, simptomele, tratamentele medicale inclusiv
medicamente utilizate. Acestea pot fi: scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital, etc.
Pacient cunoscut –  pacient aflat în evidențele farmaciei, care a beneficiat de preprescripție
medicală în farmacie și/sau farmacia are înregistrate date referitoare la istoricul medical și al
tratamentelor pe care le-a urmat.
Pacient nou – pacient care nu se află în evidențele farmaciei, nu a beneficiat de eliberarea
medicamentelor/altor produse de sănătate în farmacie.
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.
Medicament – orice substanță sau combinație de substanțe prezentată ca având proprietăți
pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om. Orice substanță sau combinație de substanțe care
poate fi  folosită  sau administrată la om, fie  pentru restabilirea,  corectarea sau modificarea
funcțiilor fiziologice prin exercitarea unei acțiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, fie
pentru stabilirea unui diagnostic.
Medicamente Rx: medicamente care se eliberează pe bază de prescripție medicală. Acestea
se clasifică, conform legislației în vigoare, în: 
a) PRF – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie
(nu se reînoiește).
b) P6L – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie
(se poate reînoi). Prescripția poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.
c)  PS –  medicamente  care  se  eliberează  cu  prescripție  medicală  specială  (stupefiante  și
psihotrope).
d) PR – medicamente care se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, rezervate pentru
utilizarea în anumite domenii specializate.
Rețetele simple: rațetele care nu fac obiectul contractelor cu casa de asigurări de sănătate.
Rețetele compensate și gratuite: rețetele care se decontează în relația cu casa de asigurări
de sănătate.
Rețetele magistrale: rețetele care se prepară în farmacie după prescripția medicului, având o
compoziție individualizată.

5. Atribuții, responsabilități

    Farmaciștii: sunt responsabili pentru activitatea de evaluare a prescripției medicale și a altor
documente  medicale,  în  analiza  ei  utilizând  propriile  cunoștințe,  baza  de  date  din  farmacie,
anamneza farmaceutică, identificarea situațiilor în care prescripția medicală nu poate fi eliberată,
decizia de eliberare sau refuz de eliberare justificat comunicată pacientului inclusiv soluția pentru
rezolvarea problemei și de consilierea pacientului sau împuternicitului său.

6. Descrierea procedurii
   Activitatea de evaluare a prescripției  medicale constă în  verificarea autenticității  și  analiza
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conținutului prescripției incluzînd și o analiză a terapiei medicamentului.

I. Verificarea autenticității prescripției se realizează utilizând experiența farmacistului, resursele
materiale din farmacie (baza de date, sistemul informatic, etc.), astfel:
-  se  verifică  antetul  rețetei,  tipul  de  formular  (Rp  simplă,  în  regim compensat  sau  gratuit)  a
medicului prescriptor
- se verifică valabilitatea prescripției sau a altor documente medicale, conform reglementărilor în
vigoare
- se verifică dacă rețeta are datele  de identificare ale  pacientului.  Se urmărește obținerea de
informații despre pacient, care pot influența răspunsul la medicament: vârsta, stare psiho-socială.
- se verifică dacă rețeta are înscris diagnosticul
- se verifică dacă rețeta are semnătura și parafa medicului. 
-  în  cazul  unor  erori  de  prescriere,  farmacistul  va  lua  legătura  cu  medicul  prescriptor  pentru
clarificarea/rezolvarea acestora.
  
I.a) În cazul prescripțiilor medicale cu regim special PS - medicamente și preparate cu produse
stupefiante și psihotrope (Tabel II și III), farmacistul verifică respectarea prescrierii pe formulare
speciale, prevăzute de Legea 339/2005, astfel:
- Verifică formularul pe care sunt prescrise medicamentele (verde, galben)
- Verifică valabilitatea prescripțiilor medicale: Rp galbenă (stupefiante) are valabilitate de maxim
10 zile de la data prescrierii, iar Rp verde (psihotrope) are o valabilitate de maxim 30 zile de la
data prescrierii.
- Se verifică cantitatea de medicamente, care pot fi prescrise pentru maxim 30 zile de tratament.
- Se verifică ca prescripția să conțină maxim 3 medicamente, inclusiv același medicament în 2
forme farmaceutice diferite.
- Se verifică ca prescripția să fie completată integral și lizibil. Aceasta nu trebuie să conțină mai
mult de 2 corecturi/modificări lizibile, însoțite de parafa și semnătura medicului prescriptor.

II.  Analiza  prescripției  medicale. Farmacistul  utilizează  toată  experiența  sa  profesională  și
mijloacele  materiale  din  farmacie  pentru  analiza  prescripției  medicale  în  ceea  ce  privește:
aspectele  terapeutice  (farmaceutice  și  farmacologice);  adaptarea  la  persoana  în  cauză;
contraindicațiile și interacțiunile medicamentelor conținute în prescripție; după caz unele aspecte
sociale,  economice,  de  reglementare;   stare  fizio-patologică,  consum de  alcool,  tutun,  regim
alimentar, respectiv anamneza farmaceutică (întrebări suplimentare, consultarea altor documente
medicale puse la dispoziție de pacient).

 II a) Analiza terapiei medicamentoase presupune: 
- verificarea tratamentului, dacă acesta este în concordanță cu diagnosticul
- identificarea medicamentelor: concentrațiile, dozele, posologia, calea de administrare, durata
  tratamentului, contraindicații, incompatibilitățile medicamentoase
- identificarea claselor farmacologice din care fac parte medicamentele prescrise
- verificarea dozelor, a modului de administrare și a frecvenței dozelor
- verificarea dozelor maxime în cazul medicamentelor psihotrope și stupefiante
- verificarea, în cazul asocierii în amestecuri injectabile a faptului că substanțele medicamentoase
  sunt compatibile fizico-chimic
- evaluarea posibilității apariției interacțiunilor cu consecințe clinice: între medicamente, între
  medicamente și alimente, între medicamente și parametri biologici.
- determinarea precauțiilor la utilizare și a efectelor adverse ale medicamentelor prescrise
  (conducător auto, sportiv, etc)
- evaluare contraindicațiilor medicamentelor prescrise
- depistarea eventualelor erori de prescriere
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- în situația în care medicamentele solicitate lipsesc din farmacie, farmacistul se aprovizionează cu
  acestea în timp util
- în cazul în care prescripția medicală nu poate fi onorată, farmacistul trebuie să îndrume pacientul
  către farmaciile cele mai apropiate

II b) Mod de acțiune: 
În cazul în care farmacistul constată contraindicații sau incompatibilități majore, va lua legătura cu
medicul prescriptor pentru a clarifica situația, pe care o va comunica apoi pacientului.
În cazul în care farmacistul efectuează o substituție, acesta informeaza pacientul și obține acordul
acestuia.
În cazurile speciale,  în  care produsul  solicitat  lipsește temporar  de pe piață sau a fost  retras
definitiv de către producător sau ANMDM, i se explică situația pacientului, oferindu-i o alternativă
dacă este posibil sau se îndrumă pacientul către medicul curant pentru schimbarea tratamentului.

7. Documente

- Lista de luare a cunoștință a procedurii (anexa 1)

- Prescripțiile medicale păstrate în farmacie

- alte documente medicale (scrisoare medicală, bilet de ieșire din spital, etc.)

Anexa 1  Lista de luare la cunoștiință a procedurii 

Nr. Destinatar  (nume,
prenume) Functia

Data
luării  la
cunoştinţă

Semnatura
de primire

Data
retragerii

Semnatura
retragere

1
2
3
4
5
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