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Nr. FNPMF 95/14.04.2020

Către Ministerul Sănătății
În atenția domnului ministru dr. Nelu Tătaru

Ref: actualizare legislativă HG nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 339/2005 - rețete tab II și tab III pentru a permite prescrierea electronică a
preparatelor stupefiante și psihotrope

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm sprijinul pentru crearea unui grup de lucru inter-instituțional pentru îmbunătățirea accesului
pacienților la tratamentul cu preparate stupefiante și psihotrope din lista medicamentelor cu și fără
contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prescrise de medici din cabinete de medicina familiei și
cabinete de psihiatrie, psihiatrie pediatrică, neurologie, neurologie pediatrică, oncologie din
ambulatoriul de specialitate.

În contextul pandemiei COVID-19 și a măsurilor luate de autorități pe perioada stării de urgență, privind
restricțiile de deplasare, a devenit extrem de dificil accesul la tratament al pacienților cu afecțiuni
oncologice și psihiatrice, având în vedere faptul că medicamentele necesare acestora se prescriu pe
tipizate care nu pot fi trimise pacienților prin mijloace de comunicare electronică.

Situația a fost semnalată și în presă, de ex. în ziarul Libertatea în data de 9 aprilie 2020, articolul cu
titlul ”În vreme de pandemie, mii de pacienţi cu boli psihice grave au greutăţi în a-şi procura
medicamentele, în lipsa reţetei pe hârtie”.

Studii finanțate de Comisia Europeană și ghiduri și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății
pentru îmbunătățirea accesului pacienților la tratament vin în sprijinul evaluării oportunității acestei
modificări legislative în România. Un exemplu este studiul ATOME - Access to Opioid Medication in
Europe project, European Community's Seventh Framework (FP7/2007–2013, no. 222994) Programme,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.08.012.

Prescripția electronică a devenit obligatorie în România începând cu 1 ianuarie 2013 pentru toți medicii
care lucrează în unități medicale care au contracte de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de
asigurări de sănătate. Modificarea legislativă a fost realizată prin Ordinul MS/CNAS nr. 674/252/2012
publicat în Monitorul Oficial nr. 439 din 2 iulie 2012.

Organizații medicale profesionale și patronale au solicitat Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate încă
din anul 2012, din etapa de dezvoltare a Sistemului Informatic al Prescripției Electronice (SIPE), ca toate
medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu să poată fi prescrise
electronic, inclusiv preparatele stupefiante și psihotrope care și în prezent necesită formulare speciale
pentru prescripțiile medicale - rețetele galbene tab II și rețetele verzi tab III. Aceste formulare trebuie
achiziționate periodic de medici de la Direcțiile de Sănătate Publică, unde există discontinuități în
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aprovizionarea cu tipizate. Organizațiile medicale au revenit cu această solicitare periodic însă
reprezentanții CNAS au menționat în cadrul întâlnirilor că modificarea necesită avizul Ministerului
Afacerilor Interne și nu a fost primit acest aviz. La solicitarea adresată MAI în luna martie 2020 a fost
primit răspunsul anexat, conform căruia MAI se poate pronunța în contextul existenței unei propuneri
legislative care parcurge toate etapele prevăzute de normele de tehnică legislativă.

Vă solicităm sprijinul pentru a asigura colaborarea direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătății cu cele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și din cadrul Casei Naționale a Asigurărilor de
Sănătate și cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății pentru modificarea Hotărârii nr.
1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005
privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în
Monitorul Oficial nr. 18 din 11 ianuarie 2007 astfel încât preparatele stupefiante și psihotrope să poată fi
prescrise în baza Ordinul MS/CNAS nr. 674/252/2012 prin intermediul Sistemului Informatic al
Prescripției Electronice administrat de CNAS.

Menționăm faptul că rolul grupului de lucru, din care să facă parte cel puțin autoritățile cu
responsabilitate în domeniu, precum și asociațiile semnatare ale acestei scrisori, este de a veni în sprijinul
pacienților și de a asigura totodată accesul acestora la medicamentele necesare, precum și prescrierea și
eliberarea în siguranță a acestor medicamente. Înțelegem regimul special al acestor produse și ne dorim
să ne asigurăm că împreună găsim cele mai bune soluții astfel încât să nu expunem pacienții inutil unor
riscuri privind pandemia, precum și să ne asigurăm că medicamentele stupefiante și psihotrope sunt
administrare în mod corespunzător.

Cu stimă,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, prin Președinte, dr. Raluca Zoițanu

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, prin Președinte, dr. Cosmin Alexandrescu

Colegiul Medicilor din Municipiul București, prin Președinte, prof. dr. Cătălina Poiană

Societatea Română de Neurologie Pediatrică, prin Președinte, dr. Nina Butoianu

Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, prin Președinte, prof. dr. Doina Cozman

Asociația Farmaciilor Independente Ethica, prin Președinte, farm. Sânziana Mardale

Asociația Dăruiește Viață, prin Președinte, CarmenMihaela Uscatu

Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, prin Președinte, dr. Marius Mărginean

Societatea Națională de Oncologie Medicală din România, prin Președinte, conf. dr. Dana Stănculeanu

Societatea Națională de Medicina Familiei, prin Președinte, dr. Dina Mergeani

Adresă de corespondență:
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie
E-mail: office@fnpmf.ro
Telefon mobil: 0742 16 99 84


		2020-04-14T13:54:32+0300
	ZOITANU RALUCA-DANA




