
"Pile" la farmacist
In curand, vom putea sa ne cumparam o serie de medicamente si fara prescriptie medicala. Asa spune
documentul semnat, la sfarsitul saptamanii trecute, de Ministrul Sanatatii si reprezentantii farmacistilor.
Sa nu ne bucuram prea devreme! O lecturare mai profunda a protocolului pune unele semne de
intrebare. Adica, mult prea celebrele “pile ale romanului"  functioneaza chiar si pentru achizitionarea
unor medicamente? Pile catre farmacist, evident. Caci, daca este sa ne luam dupa document, cam asa
reiese. Una dintre situatiile in care doctoriile pot fi acordate, este aceea in care famacistul cunoaste
pacientul si stie ca acesta sufera de boala respectiva. Greu de crezut, dar e adevarat. Nu e pacaleala de 1
aprilie!
  
  Proaspatul document incheiat intre Eugen Nicolaescu si reprezentantii farmacistilor poate fi pus sub
semnul ridicolului, daca sunt citite cu atentie conditiile in care pot fi acordate medicamentele. Protocolul
pare a fi nu doar pueril, dar intr-o oarecare masura si subiectiv si nedrept fata de cei care, din diferite
motive, nu sunt cunoscuti de nici un farmacist. Una dintre conditiile de acordare a doctoriei fara reteta
medicala este, de exemplu, aceea in care pacientul sufera de o boala cronica si din diverse motive nu a
putut ajunge la medic, dar este cunoscut de catre farmacist sau se afla in evidentele farmaciei ca utilizator
al medicamentului solicitat. De asemenea, pacientii care nu poseda o prescriptie medicala, dar prezinta un
bilet de iesire din spital, ori o scrisoare medicala sau pacientii care prezinta o prescriptie a carei
valabilitate a expirat pot beneficia de medicamnete fara reteta. De acelasi “tratament"  se bucura si
pacientii care prezinta o schema de tratament parafata de medicul prescriptor, precum si pacientii aflati in
tranzit si care trebuie sa continue un tratament. 
  
  Avantaj pentru satele fara cabinete medicale
  Acelasi document spune ca farmacistul mai poate actiona in interesul bolnavului, in limita
competentelor sale, atunci cand pacientul care adreseaza o solicitare de eliberare a unui medicament
traieste la tara, intr-o localitate care are cabinet medical, dar in care nu este prezent medicul, sau se afla
intr-o localitate in care nu exista cabinet medical. Tot in aceasta categorie se inscriu si pacientii care se
afla in alte situatii de urgenta. Din nou, farmacistul va decide, dupa caz, eliberarea unui medicament pe o
durata limitata, pana la obtinerea unei prescriptii. El este obligat, teoretic, sa indrume pacientului catre
medicul de familie, centrul de sanatate sau permanenta, compartimentul sau unitatea de primire a
urgentelor sau apelarea numarului de urgente 112. “Protocolul vine practic ca o precizare si cred eu, este
justificat si binevenit. De regula, bolnavii vin cu reteta, pentru ca aceasta le permite o anumita
compensare. Totusi, sunt cateva situatii speciale, in care pacientii chiar nu au cum sa faca rost de reteta
medicala. In general, ei se adreseaza aceleasi farmacii mereu, asa ca, farmacistii ajung sa-i recunoasca. Ei
vin si ni se confeseaza, iar noi ii ajutam de fiecare data, in limita competentei noastre. In plus, noi simtim
daca ni se cere un medicament nejustificat, mai ales daca provine din partea unei persoane suspecte, care
solicita  stupefiante, de exemplu. In aceste situatii, nu acordam medicamentul respectiv. Restrictiile sunt
facute pentru a impiedica abuzurile de aceasta natura. Eu cred in profesiunea noastra si nu cred ca
vreunul dintre colegii de breasla are vreun interes sa acorde medicamente nejustificat." , precizeza
Aurelia Razdeaconu, presedintele Colegiului Farmacistilor Sibiu.  
  In judet functioneaza 80 de farmacii, toate fiind in relatii contractuale cu Casa Judeteana de Asigurari de
Sanatate.
  
  Set de principii
  Protocolul contine si un set de principii, pe care farmacistul va fi nevoit sa le respecte. Astfel, acesta va
utiliza toate cunostintele profesionale pentru a veni in sprijinul pacientului si, pentru a oferi un serviciu de
calitate, va solicita pacientului sau apartinatorului acestuia toate informatiile legate de urgenta cererii
sale, de la medicatie curenta, alte afectiuni, alergii sau alte aspecte care pot influenta decizia de eliberare a
medicamentului. Tot conform protocolului, in functie de gravitatea situatiei prezentate, farmacistul va
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incerca sa ia legatura cu medicul curant al pacientului sau cu un alt medic si va recomanda ca pacientul
ori familia sa se adreseze imediat medicului ori centrului de urgenta 112, in special in cazul copiilor. 
  
  Stupefiantele, tot pe reteta
  Dozele eliberate pot fi pentru maximum 24 de ore, in zilele lucratoare, si maximum 72 de ore, pentru
sfarsitul de saptamana, dar medicamentele psihotrope si stupefiantele nu intra sub incidenta acestui
protocol.
  In ultima perioada, Ministerul Sanatatii a primit mai multe sesizari, potrivit carora in unele farmacii s-a
luat decizia de a nu mai elibera nici macar dozele de urgenta. Adica, de la nerespectarea totala a legii s-a
ajuns chiar la nerespectarea Codului Deontologic, care prevedea ca, pentru cazurile de urgenta,
farmacistii profesionisti pot elibera dozele necesare. 
  
  Citat Aurelia Razdeaconu, presedintele Colegiului Farmacistilor Sibiu.  
  Eu cred in profesiunea noastra si nu cred ca vreunul dintre colegii de breasla are vreun interes sa
acorde medicamente nejustificat" 
  
  Adina ALEONTE
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