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Dragi colegi,
Ne face plăcere să vă putem informa despre încheierea cu succes a încă unei etape în
demersurile noastre din cadrul proiectului CFR de repoziționare a profesiei de farmacist prin
implementarea serviciilor farmaceutice, recunoscute și recompensate la adevărata valoare pe
care o aduc. Nomenclatorul de servicii farmaceutice și metodologia de realizare și
implementare a acestora au fost aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătății, trimis spre
publicare în Monitorul Oficial.
În numele Colegiului Farmaciștilor din România, mulțumim tuturor colegilor care s-au
implicat activ în demersurile depuse pentru ca acest proiect de întărire a rolului farmacistului
în comunitate să devină o realitate. Mulțumim de asemenea tuturor colegilor care au susținut
acest proiect, într-un context dificil, în care gestionarea pandemiei COVID-19 a fost în prim
plan.
Ne bucurăm că eforturile noastre constante din ultimii ani s-au concretizat în
recunoașterea legală a serviciilor farmaceutice și că astfel am deschis calea pentru ca activitatea
noastră de profesioniști să nu mai fie văzută doar ca o simplă eliberare de cutii de medicamente.
Pentru serviciile farmaceutice esențiale pe care le practicăm deja acest pas este o
recunoaștere explicită a activității noastre profesionale. Pentru serviciile definite ca avansate
mai avem de lucru pentru ca acestea să poată fi puse în practică de către farmaciștii care își vor
dori să facă acest pas înainte. Următoarea etapă pentru serviciile farmaceutice avansate este de
a elabora Ghidurile de bună practică farmaceutică pentru fiecare serviciu în parte (care vor
permite inclusiv tarifarea separată a acestora), proces încredințat unei comisii de specialitate
din cadrul Ministerului Sănătății, în colaborare cu CFR.
Vom reveni către dumneavoastră cu textul Ordinului de Ministru, odată ce acesta va
apărea în Monitorul Oficial.
Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit!

Cu toată considerația,
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Președinte
Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa

