Art. 241. - (1) Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie medicală pentru medicamentele cuprinse în lista
de medicamente prevăzută la art. 242.
(2) In situaţia în care prescripţia medicală se emite ca urmare a unei scrisori
medicale, iără modificarea de c ătre medicul prescriptor a schemei terapeutice
prevăzute în scrisoarea medical ă, responsabilitatea schemei terapeutice revine
medicului care a emis scrisoarea medical ă.
(3) Modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prev ăd în
contractul-cadru şi în normele sale de aplicare, precum şi în hotărârea Guvernului
privind aprobarea programelor na ţionale de s ănătate şi în normele tehnice de
realizare ale acesteia.
(4) Prescrierea medicamentelor se face cu respectarea protocoalelor
terapeutice, elaborate de eomisiile de specialitate ale Ministerului S ănătăţii,
aprobate prin ordin aI ministrului s ănătăţii şi al preşedintelui CNAS, iar
pentru medieamentele eare nu au protocol terapeutic, prescrierea se face cu
respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul
caracteristicilor produsului în limita competen ţei medicului prescriptor.
(5) Nerespectarea protocoalelor terapeutice de c ătre medicii prescriptori se
sancţionează în conformitate cu hot ărârile Guvernului de aprobare a Contractuluicadru şi a programelor naţionale de s ănătate, iar contravaloarea medicamentelor
astfel prescrise nu se recupereaz ă, dacă asiguratul îndepline şte condiţiile de
eligibilitate prev ăzute în protocoalele terapeutice aprobate prin ordin al ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, de a beneficia de astfel de medicamente la data
emiterii prescripţiei.
Prin reglementarea cuprins ă în alin.(4) a art. 241 din Legea nr.95/2006
mai sus menţionat s-a introdus un mecanism specific i limitativ, printr-o ra ţiune
de acurateţe si transparen ţă, pe care o înţelegem, dar aplicabilitatea imediată a
acestor dispoziţii legale aduce atingere actului medical si protecţiei pacienţilor cu
tulburări psihice în contextul actual al reglement ărilor legale care se identific ă pe
două paliere esenţiale,
Lipsa protocoalelor terapeutice pentru toate substan ţele utilizate în
(i)
psihiatrie, identificate în Lista cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiaz ă
asiguraţii, cu sau fară contribuţie personală, pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate, precum şi
denumirile comune interna ţionale corespunzătoare medicamentelor
care se acord ă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
(ii) Pentru unele substan ţe folosite în psihiatrie, indica ţiile, dozele si
contraindicaţiile cuprinse în rezumatul caracteristicilor produsului nu
cuprind anumite tulburări psihiatrice dintre care unele foarte grave
limitând folosirea acestor produse la un spectru restrâns de afec ţiuni.
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