REŢETA ELECTRONICĂ
ghid pentru
FARMACIŞTI

C.N.A.S.
ELIBERARE REŢETĂ - ghid pentru farmacişti

Reţeta electronică aduce pentru farmacişti avantaje majore, legate de notabila micşorare a timpului
petrecut de pacient de la sosirea sa în farmacie până la eliberarea medicamentelor, evitarea tuturor
erorilor generate de introducerea manuală a datelor de pe reteţele autocopiante, un format
standardizat facil de înscriere a eliberării de medicamente dar şi posibilitatea transmiterii directe, online, a informaţiilor pentru decontare.
Acest ghid reprezintă procedura, modul de eliberare a medicaţiei la Farmaciile cu Circuit Deschis.
Scopul său este de a familiariza utilizatorul cu modalităţile de lucru care permit :
• Preluarea sau găsirea reţetelor electronice în sistem ;
• Eliberarea medicamentelor şi tipărirea formularului ''reţeta - componenta farmacie'' ;
Toate acţiunile legate de utilizarea aplicaţiei pentru farmaciile cu circuit deschis, descrise în ghidul
acesta sunt condiţionate de faptul că la farmacie există o aplicaţie funcţională şi un cititor de coduri de
bare 2D, conforme cu specificaţiile tehnice descrise de CNAS în cadrul proiectului reţetei electronice, iar
utilizatorul are o conexiune la internet care să permită comunicarea on-line cu platforma reţetei
electronice precum şi o imprimantă laser, pe care să tipărească formularul de eliberare al
medicamentelor. Este necesară şi semnătura electronică extinsă care să autentifice legalitatea
documentelor transmise în sistem.
Faţă de procedura actuală, existentă şi folosită pentru eliberarea medicamentelor, farmacia va înscrie
doar medicamentele pe care le eliberează, restul datelor fiind preluate automat din codul de bare 2D
sau on-line, din sistem, în cazul în care medicul prescriptor a emis prescripţia on-line.
Există o sigură excepţie, pentru prescrierea efectuată ''la domiciliu'', când farmacistul va înscrie manual
date de pe reţetă. Acestea vor fi date de identificare ale pacientului (dacă nu au fost printate în prealabil
de medic şi înscrise în codul 2D) şi medicaţia pe care o eliberează.
Pacientul se prezintă la farmacie; înmânează farmacistului exemplarul tipărit al reţetei electronice, pe
care l-a primit de la medicul prescriptor (indiferent dacă a fost eliberat în regim on-line sau off-line)
farmacistului. Odată cu implementarea cardului de sănătate, pentru cazul în care medicul i-a eliberat
prescripţia on-line cu semnătură electronică, nu va mai fi necesar ca pacientul să prezinte la farmacie şi
forma tipărită a reţetei electronice, accesul la reţetă facându-se prin autentificare în sistem cu ajutorul
cardului.
Farmacistul deschide o nouă sesiune de eliberare medicamente şi are la dispoziţie 20 minute sa
elibereze reţeta; după acest interval reţeta este automat retrasă în sistem. Farmacistul poate însă să
''coboare'' din nou reţeta pentru eliberare prin scanarea codului de bare 2d, evident dacă asiguratul mai
este încă în farmacie.
La deschiderea sesiunii de eliberare a medicaţiei se încarcă automat datele de identificare ale farmaciei
(nume unitate, CUI, număr contract cu CAS), data eliberării. Dacă persoana care eliberează
medicamentele nu are semnatură electronică va trebui să înscrie datele sale de identificare (nume,
prenume) manual.
Înainte de a prelua datele referitoare la medicaţie, înscrie datele de identificare ale persoanei care ridică
medicaţia (nume, prenume, CID/CNP/CE/PASS), indiferent dacă este asiguratul pe numele căruia a fost
făcută prescrierea sau o persoană împuternicită în acest sens de pacient.
Se trece la preluarea datelor referitoare la medicaţie.
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În cazul reţetelor eliberate on-line sau off-line la cabinetul medicului, unde întreg conţinutul reţetei a
fost transpus în codul 2D tipărit pe reţetă, farmacistul scanează acest cod şi automat datele de pe
prescriere se încarcă în softul farmaciei, inclusiv medicamentele de eliberat.
În cazul reţetelor eliberate off-line la domiciliul pacientului (pentru consulturi la domiciliu), având în
vedere că pe formularul tipărit în prealabil, la cabinet, de către medic nu se află decât datele de
identificare ale cabinetului, ale medicului prescriptor şi eventual ale persoanei pentru care se face
deplasarea la domiciliu, farmacistul scanează şi preia din codul 2D tipărit pe reţetă doar aceste date.
Restul datelor, scrise de mână, sunt introduse de farmacist manual, dar numai medicamentele eliberate.
În situaţia în care pacientul nu doreşte sa ridice decât o parte din medicamentele prescrie atunci
farmacistul va introduce numai aceste medicamente, restul medicaţiei fiind anulată automat, prin
neintroducere în sistem.
Când, cu ocazia consultului la domiciliu se prescriu şi alte reţete decât pentru persoana pentru care s-a
făcut deplasarea, atunci datele acestor pacienţi sunt scrise de mână de către medic iar famacistul le
introduce manual în aplicaţia sa.
Restul paşilor procedurii sunt comuni pentru toate variantele de prescripţii şi se referă la eliberarea
propriu-zisă a medicamentelor de către farmacist. Acesta se consultă cu pacientul, pentru fiecare
medicament în parte şi-l informează atât de variantele medicamentelor cu aceeaşi Denumire Comuna
Internaţională (DCI) dar şi legat de aspectul valorii contribuţiei personale faţă de preţul compensat de
către CNAS. Aplicaţia de farmacie permite şi calcule, de probă, ale costului total al prescripţiei care ar
trebui suportat de către asigurat, care nu interferă cu raportarea reţetei în sistem. Odată stabilit ce
medicamente se eliberează (Denumirea Comercială) farmacistul comletează codul ''W'' specific acelei
Denumiri Comerciale, cu precizarea că pe formularul tipărit va apărea Denumirea Comercială în clar,
procentul din preţul de referinţă, lista, codul de boală, cantitatea eliberată (UT), preţul cu amănuntul,
preţul de referinţă, valoarea cu amănuntul, valoarea compensării.
În final, softul de farmacie calculează (dacă este cazul) suma pe care pacientul trebuie să o platească
suplimentar (contribuţia asiguratului).
Reţeta electronică permite şi ''eliberarea fracţionată'' dar numai pentru reţetele prescrise ''on-line''.
Astfel se pot elibera doar o parte din medicamente, pacientul având libertatea să-şi ridice restul de
medicamente în altă farmacie sau alte farmacii, dar (momentan) numai din judeţul cu care medicul
prescriptor are contract. "Fracţionarea" se referă numai la medicamentele în sine, la DCIuri sau
Denumiri comerciale şi în nici un caz la o parte din cantitatea recomandată.
Procedura de eliberare de medicamente se încheie cu validarea reţetei în sistem şi cu printarea acesteia,
în două exemplare pe o singură hârtie, format A4. La tipărire, automat se înscrie pe formularul de
eliberare de medicamente (''reţeta de farmacie'') un cod de bare 2D care conţine toate datele înscrise în
reţetă, doar medicamentele eliberate în farmacia respectivă.
Dacă nu are sau nu foloseşte în acel moment semnătura electronică extinsă, farmacistul semnează şi
ştampilează formularele de eliberare medicamente, apoi înmânează pacientului sau persoanei care
ridică medicamentele ''reţeta de farmacie'' pentru a semna de primire, pe ambele exemplare.
Exemplarele sunt păstrate la farmacie, unul pentru arhiva proprie şi celălalt pentru a fi depus la CAS la
raportare, pentru decont.
În cazul reţetei fracţionate, farmacistul, până la implementarea cardului de sănătate, tipăreşte şi
înmânează pacientului un exemplar al formularului de eliberare de medicamente cu care pacientul
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poate sa se adreseze altei farmacii de unde va ridica si restul de medicamente. Acest formular, de fapt
codul de bare înscris pe el are rol de ''cheie de acces'' în sistem unde o altă farmacie vizualizează
prescripţia urcată de medic şi medicaţia ce a rămas de eliberat. Alte două exemplare (semnate şi de
persoana care a luat medicamentele) sunt reţinute la farmacie, unul pentru arhiva proprie şi celălalt
pentru a fi depus la CAS la raportare, pentru decont.
Normele la Contractul Cadru nu prevăd alte modificări decât cele ce rezidă sau duc la buna funcţionare a
reţetei electronice.
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