În ceea ce privete primul aspect semnalat, vă rugăm să observaţi că
aplicarea în totalitate a prevederilor alin.(4) al art. 241 din Legea nr.96/2006,
impune, în principal, existenţa protocoalelor terapeutice, întocmirea si actualizarea
acestora incumbând comisiei de specialitate din cadrul Ministerului S ănătăţii care
are competen ţa aprobării acestora.
În prezent, pentru domeniul psihiatriei sunt întocmite 24 de protocoale
terapeutice astfel cum rezult ă din Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 1 .301/500/2008
pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor
aferente denumirilor comune interna ţionale prevăzute în Lista cuprinzând
denumirile comune intema ţionale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescrip ţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,aprobată prin Hotărârea
nr.720/2008, actualizate la data de 16 februarie 2018, respectiv pentru mai pu ţin
de jumătate din substan ţele folosite în psihiatrie.
Lipsa protocoalelor terapeutice pentru anumite tulbur ări nu poate fi imputat ă
bolnavilor care sunt afecta ţi prin imposibilitatea de a se prevala de drepturile
conferite de legea special ă la tratament si medicamente gratuite.
Sub cel de-al doilea aspect semnalat, limitarea prescrierii tratamentului
medicamentos la rezumatul caracteristicilor produsului, nu acoper ă decât în parte
tratamentul afec ţiunilor psihice, întrucât r ămân în afara posibilităţii de prescriere a
tratamentului medicamentos, afec ţiuni psihice care nu sunt reglementate nici prin
protocoale terapeutice si nici nu sunt identificate în indicaţiile cuprinse în
rezumatul caracteristicilor produsului.
In acestă din urmă situaţie, numai Ministerul Sănătăţii are competenţa legală
să aprobe includerea sau extinderea indica ţiilor cuprinse în rezumatul
caracteristicilor unui produs medicamentos la propunerea ANDM.
Pentru a veni în sprijinul sistemului sanitar si pentru asigurarea unei protec ţii
cât mai bune a suferinzilor, medicii psihiatri din Asocia ţia Română de Psihiatrie si
Psihoterapia au luat iniţiativa întocmirii protocoalelor terapeutice pentru afec ţiuni
care nu au fost avute în vedere de comisia de specialitate din Ministerul S ănătăţii
până în prezent, urmând ca în cel mai scurt timp acestea s ă fie definitivate si
supuse atenţiei MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII.
Domnule PREŞEDINTE AL SENATULUI, procedurile la care am f ăcut
referire în prezentul memoriu ar fi trebuit definitivate anterior intr ării în vigoare a
modificărilor art. 241 din Legea nr.95/2006 prin Ordonan ţa de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2018 (pct.30) si, în acest context, v ă rugăm să sesizaţi importanţa
impactului pe care îl are reglementarea analizat ă, în vigoare, în situaţia obiectivă a
lipsei unui pachet complet de reglement ări care să permită tratarea si continuarea
tratamentului medicamentos pentru o serie de afec ţiuni psihice neluate în
considerare sau omise, lips ă care poate conduce la remisia afec ţiunilor tratate si
degradarea st ării de sănătate a pacien ţilor psihiatrici.
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