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Către: Colegiul Farmaciștilor din România

În atenția: d-lui președinte, prof. dr. Lupuliasa Dumitru

Ref.  Informare privind obligativitatea acreditării farmaciei de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT

AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

Domnule președinte,

referitor la solicitarea CAS locale ca farmaciile să se înscrie în procesul de acreditare inițiat de către Autoritatea
Națională  de  Management  al  Calității  în  Sănătate,  cu  invocarea  art.  20  din  Legea  187/2017,  coroborat  cu
informarea  din  buletinul  Colegiului  Farmaciștilor  din  România,  subscrisele  asociații  vă  solicită  respectuos
următoarele:
1. Să precizați clar care este punctul de vedere al Colegiului Farmaciștilor din România – dacă susține acest demers
de acreditare sau nu
2. Să apărați farmaciștii, așa cum vă cere legea și Statutul, având în vedere poziția dvs. neclară cu privire la acest
subiect, de interpretarea abuzivă a unor prevederi legale și de riscul ca atributul controlului calității în profesia de
farmacist  să  nu  mai  fie  al  Colegiului  Farmaciștilor,  prin  exprimarea  clară  a  punctului  dvs.  de  vedere  în  fața
autorităților   –  Ministerul  Sănătății,  Autoritatea Națională  de Management  al  Calității  în  Sănătate  etc  -   și  a
farmaciștilor. 

Considerăm că farmaciile comunitare nu se pot acredita la ANMCS în acest moment, din următoarele motive:

A. Din analiza definirii unității sanitare potrivit art. 2 lit. d) din Legea 187/2017, coroborat cu art. 1 din Legea
266/2008, este necesar a se face  distincția între unitățile  sanitare din ambulatoriu pe de o parte și  unitățile
farmaceutice:

Legea 187/2017   Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   d) unităţi  sanitare  din  ambulatoriu  -  entităţi  cu  sau  fără  personalitate  juridică,  indiferent  de  forma  de
proprietate, care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu;
Legea 266/2008 - Art. 1   Art. 1. - Asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură, în condiţiile prezentei legi, prin 
intermediul următoarelor unităţi farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru, 
denumite în continuare oficine, farmacie cu circuit închis şi drogherie.
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Având în vedere faptul că legea 266/2008 definește farmacia ca unitate farmaceutică, ceea ce este diferit  de
unitate sanitară prin categoria activitatiiprestate si stabilite limitativ de acest act normativ, și dat fiind principiul
fundamental de drept Specialia generalibus derogant (norma specială e cea care derogă de la norma generală),
luând în considerare opinia Ministerului Sănătății cu privire la diferența clară între o unitate farmaceutică și una
sanitară, în acest moment farmacia nu se încadrează în categoria general stabilită de legea 187/2017 de unitate
sanitară din ambulatoriu, prin urmare nu putem la acest moment să ne înregistrăm la ANMCS.

B. De asemenea, ținând cont de următoarele:
- definiția unității sanitare în ambulatoriu ca unitate care acordă servicii de sănătate
- faptul că farmaciile, în contractul încheiat cu CAS, încă din titlul acestui contract, și anume Contract-cadru de 
furnizare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu pe bază de 
prescripţie medicală, furnizează numai medicamente, serviciile de consultanță farmaceutică fiind un aspect 
pentru care farmaciile nu sunt plătite și îl furnizează pro-bono,
farmacia nu se poate acredita pentru servicii de sănătate, din moment ce în relațiile sale cu CAS furnizează numai 
medicamente.

Precizăm că farmaciile sunt mai mult decât interesate să își aducă aportul în oferirea de servicii de calitate 
pacientului și în restabilirea rolului pe care îl are farmacistul în cadrul sistemului sanitar. Dar pentru realizarea 
acestui demers este necesar ca, prin modificări legislative:
- farmacia să fie unitate sanitară și în privința beneficiilor, nu doar atunci când este vorba de obligații
- farmaciei să îi fie recunoscut atributul de furnizor de servicii,
- aceste servicii să fie plătite de către cei care le solicită, la fel cum sunt plătite de altfel în majoritatea statelor 
europene. 

Cu stimă,

farm.sp. Rodica IONIȚĂ farm.Mirela Delia ZAMFIRESCU

președinte președinte

Federația Patronatelor Farmaceutice din România Colegiul Farmaciștilor din jud. Brașov


