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5. ANALIZA ȘTIINȚIFICĂ A  
PRESCRIPŢIEI MEDICALE 

Prescripția medicală, denumită și rețetă, este recomandarea 
scrisă a medicului către farmacist și conține informații privind tratamentul 
ce trebuie administrat bolnavului. Ea reprezintă un act medical, dar și un 
document medico-legal, cu valoare în justiție. Pentru substanțele cu 
regim special (stupefiante, toxice) ea este actul legal de justificare și 
contabilizare a eliberării acestora în farmacie [5]. 

5.1. Elementele prescripției medicale 

Prescripția medicală este compusă din:  

- Superscripṭie = antetul din partea superioară, ce conține date 
despre unitatea sanitară emitentă, localitatea, tipul rețetei, 

- Inscripṭie, ce conține date despre pacient, numărul fișei de 
consultație sau a foii de observație, diagnosticul bolnavului, 

- Invocaṭie, adică abrevierea „Rp” de la cuvântul latin recipe = 
primește, cu care medicul se adresează farmacistului, 

- Prescripṭie, care reprezintă partea principală a rețetei ce conține 
medicamentele prescrise de medic, ce pot fi: 

Comerciale (industriale, tipizate) scrise cu numele dat de 
producător, urmat de forma farmaceutică, concentrația și can-
titatea dorite (ex.: Moldamin pulbere injectabilă 600 000 IV fla-
coane). Se recomandă folosirea numelui generic al medicamen-
tului (Denumirea Comună Internațională DCI), pentru a da 
posibilitatea pacientului de a opta pentru un produs comercial 
convenabil ca preț. 

Magistrale, cele care se prepară în farmacie, în laborator, la 
cererea medicului și după formula acestuia. Substanțele din 
componența formulei sunt notate cu denumirile oficinale din 
farmacopeea în vigoare, urmate de cantitatea corespunzătoare, 
unele sub altele (ex.: Magnesii sulfas 15 g). 
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 Oficinale (galenice), preparate cu o compoziție bine definită și 
constantă, menționate în farmacopee, ce pot fi utilizate ca atare 
sau intră în compoziția unor preparate magistrale. Se scriu sub 
denumirea oficinală, din farmacopee, urmată de cantitatea 
dorită (ex. sol. Iodi spirituosa 100 ml). 

- Instrucṭie, partea rețetei care conține recomandări ale medicului către 
farmacist privind forma farmaceutică, cantitatea de medicament, modul 
de eliberare, precum și informații către pacient. Începe cu prescurtarea 
„D.S.”, care înseamnă detur signatur = dă și semnează, adresată farma-
cistului. Urmează calea de administrare, cantitatea ce trebuie luată o 
dată și intervalul dintre administrările consecutive, modul de administra-
re, durata totală a tratamentului. Se pot folosi abrevieri ale termenilor 
latini utilizați în farmacopee (ex. M.F. misce fiat = amestecă, aa = ana 
partes equales = părți egale din, q.s. = quantum satis = cât este nece-
sar, etc.). 

- Subscripṭie, ultima parte a rețetei, ce conține semnătura și parafa 
medicului, data și ștampila unității emitente.  

- Adnotaṭie, este completarea realizată în unele cazuri de farmacist, 
pentru medicamentele care scriu pentru 6 luni și conține data eliberării, 
ștampila farmaciei, numărul de înregistrare al rețetei și/sau modificări ale 
dozei de substanță activă sau ale cantităților de adjuvanți impuse de 
tehnologia de preparare [5,7]. 

5.2. Erori în prescrierea medicamentelor 

O parte din erorile de tratament se datorează erorilor de scriere 
sau interpretare a prescripțiilor medicale. Aceste erori se referă la: 

lizibilitatea rețetei. O rețetă scrisă neciteț sau greu descifrabil 
poate pune în pericol sănătatea sau chiar viața pacientului, dar 
irosește și timpul și energia farmacistului, mai ales în contextul 
asemănării dintre denumirile medicamentelor; 

informații incomplete pe rețetă (nu se precizează concentrația, 
timpul optim de administrare, durata tratamentului); 

abrevieri folosite greșit; 

unități de măsură utilizate. 
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Fig. 11. Exemplu de prescripție medicală electronică 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Exemplu de rețetă ilizibilă
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5.3. Obiectivele analizei prescripției medicale 

Analiza științifică a prescripției medicale înainte de eliberarea 
medicamentelor reprezintă o etapă de bază în activitatea de asistență 
farmaceutică și are ca scop final avizul farmaceutic și consilierea 
pacientului adecvată, rațională, sigură.  

Analiza științifică a unei prescripții medicale de către farmacist pre-
supune o analiză prealabilă a rețetei, controlul coerenței tratamentului, 
controlul posologiei, cercetarea respectării precauțiilor și a contraindi-
cațiilor și cercetarea interacțiunilor medicamentoase. Finalitatea analizei 
științifice a prescripției medicale are ca scop informarea medicului 
prescriptor asupra unor eventuale erori și consultarea cu acesta în pri-
vința măsurilor corecte, precum și consilierea pacientului privind modul 
de administrare, reacțiile adverse previzibile de raportat imediat, contra-
indicațiile și precauțiile ce se impun, asocierile contraindicate (alimente, 
alcool, medicamente OTC). 

Analiza prealabilă a prescripției se realizează prin analiza formală 
(identitatea prescriptorului, semnătura, data, identitatea bolnavului, res-
pectarea legislației pentru toxice și stupefiante), citirea prescripției 
propriu-zise în integralitatea sa și verificarea contextului ei. Farmacistul 
trebuie să cunoască prin interogatoriul punctual al pacientului situația 
fiziologică, patologică și terapeutică a acestuia, pentru a putea verifica 
concordanța științifică a rețetei. Se verifică contextul fiziologic (vârstă, stări 
speciale – sarcină, alăptare, regim dietetic, consum de alcool, tutun, etc.), 
contextul patologic (antecedente, patologie actuală, patologie asociată, 
alergii) și contextul farmacoterapeutic (farmacoterapia în curs, autome-
dicația, recunoașterea DCI, alegerea produsului comercial corespunzător, 
verificarea dacă pacientul a mai luat deja medicamentul prescris). 

Controlul coerenței tratamentului se realizează pentru a preveni 
interacțiunile medicamentoase sau apariția efectelor adverse, precum și 
a antagonizării efectelor farmacologice (ex. sirop administrat unui diabe-
tic, medicamente anticoagulante plus alte medicamente administrate 
intra muscular). Controlul posologiei (doze, ritmul administrării) se reali-
zează prin calcularea dozei maxime pentru medicamentele puternic 
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active (din Separanda, Venena), pentru a nu fi crescută incidența reac-
țiilor adverse (ex. paracetamol ≥ 3g/zi provoacă lezări hepatice și re-
nale), verificarea dozelor pentru copii. 

Cercetarea respectării precauțiilor și a contraindicațiilor de pe 
rețetă se referă atât la aspecte generale, cât și în funcție de contextul 
bolnavului. Precauțiile generale privesc medicamentele OTC care nu se 
eliberează la copiii sun 1 an, precum și la cele nou introduse în terapie, 
care se eliberează strict pe bază de rețetă și sunt contraindicate la fe-
meile gravide, nou-născuți și copii sub 15 ani. Anumite precauții se im-
pun în funcție de contextul fiziologic particular (perioada fertilă a femeii, 
sarcină, alăptare, nou-născut, copil, vârstnic, anumite particularități 
imuno-genetice), precum și de contextul patologic (boli asociate ca insu-
ficiența renală, hepatică, alergii, afecțiuni cardiace, respiratorii) și farma-
coterapeutic (dieta, contraindicațiile grupei farmacodinamice, interacțiuni 
posibile)[5,7]. 

5.4. Informarea și consilierea pacientului  
privind prescripția medicală 

Activitatea de asistență farmaceutică în înțelesul modern cuprinde 
serviciul de eliberare a medicamentelor prescrise pe rețetă, însoțit de 
informarea și consilierea pacientului referitor la posologie, mod de admi-
nistrare, reacții nedorite a le medicamentelor, precauții și contraindicații 
precum și asocieri contraindicate [5]. 

1. Posologie (doze, ritm, durată) 

Dozele, intervalul dintre doze (ritm) și durata tratamentului sunt 
subiecte subiect asupra căruia farmacistul este obligat să informeze 
pacientul în cazul medicamentelor eliberate fără prescripție (OTC), pre-
cum și după informarea dată de medic, în cazul medicamentelor elibe-
rate pe bază de prescripție medicală. Farmacistul trebuie să facă preci-
zările corespunzătoare și să lămurească pacientul asupra importanței 
unei complianțe perfecte, în cazul anumitor medicamente care au 
restricții privind doza maximă / 24h și/sau durata minimă sau maximă a 



56 
 

tratamentului (ex. paracetamolul nu trebuie luat peste doza maximă de 
3-4 g/24 h și peste durata maximă de 5 zile, spirulină – maxim 45g/zi 
datorită dozelor mari de acizi nucleici). 

2. Modul de administrare al medicamentelor se referă la: 

-  calea de administrare, care poate fi: internă (D.S. intern, eti-
chetă albastră, oral sau sublingual) sau externă (D.S. extern, 
etichetă roșie, cutanat, intra-ocular, intra-nazal, intra-rectal, 
intra-vaginal, uretral). Modul de aplicare pe diferite căi trebuie 
explicat foarte clar pacientului, pentru a nu se crea confuzii. 

-  timpul optim de administrare raportat la timpul meselor sau la 
ritmul circadian [5]. 

Modul de administrare raportat la mese 

Regula generală prevede următoarele: 

Dacă nu există altă recomandare, medicamentele se admi-
nistrează pe stomacul gol sau între mese în scopul 
favorizării absorbției și a biodisponibilității per os, pentru 
evitarea interacțiunii cu alimentele. 

La unele medicamente este obligatorie administrarea pe 
stomacul gol (inhibitoare ACE – captopril, antiulceroase de 
nișă – sucralfat, medicamente enterosolubile) 

Excepție de la această regulă o fac medicamentele iritante 
pentru mucoasele digestive (neîncorporate în forme entero-
solubile), care se administrează pe stomacul plin, de ex. 
antiinflamatoarele nesteroidiene, corticosteroizi, heterozide 
cardiotonice, teofilina, aminofilina, săruri de fier. 

Unele medicamente se administrează în raport cu ritmul circadian 
pentru un efect optim, datorită mecanismelor fiziopatologice implicate. 
Exemple: 

Seara, la culcare: antiulceroase antihistaminice, antiastmatice, 

Ziua: antihipertensive α și β-adrenolitice, centrale., 
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Dimineața: 2/3 din doza de corticosteroizi, iar seara, la culcare 
1/3. 

Tratamentul cu unele medicamente nu se întrerupe brusc, ci prin 
reducerea treptată a dozelor, pentru a preveni apariția unor efecte adver-
se grave. Exemple: antiepileptice, antihipertensive, antihistaminice H2, 
antiparkinsoniene, corticosteroizi, morfinomimetice, hipnotice, neurolep-
tice, sedative, tranchilizante, anticoagulante orale, anorexigene [5,7,24]. 

3. Reacții nedorite ale medicamentelor 

Pacientul trebuie informat asupra reacțiilor adverse previzibile, 
grave sau cu frecvență semnificativă (peste 5%), a căror apariție trebuie 
să o semnalizeze imediat medicului sau farmacistului. Exemple de 
reacții care trebuie raportate: 

-  Hemoragii: anticoagulante orale; 

-  Semne de iritare esofagiană sau gastrică: antiosteoporotice; 

-  Semne de toxicitate hepatică: paracetamol; 

-  Semne de icter: contraceptive orale; 

-  Miastenie: diazepam, meprobamat, aminoglicozide; 

-  Miopatie: corticosteroizi, β-adrenolitice, diuretice, 
fluorchinolone; 

-  Efecte toxice cutanate: contraceptive orale, salicilaṭi, sulfa-
mide, antidiabetice; 

-  Alergii – peniciline, antiinflamatoare nesteroidiene; 

-  Fotosensibilizare: amiodaronă,omeprazol, diuretice, sulfamide, 
tetracicline; 

-  Ototoxicitate: aminoglicozide (streptomicina, vancomicina, 
gentamicina, kanamicina). 

Unele medicamente modifică culoarea normală a fecalelor și/sau 
urinei, iar asupra acestor aspecte pacienții trebuie informați. 
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Modificări ale fecalelor: anticoagulante inclusiv heparina, unele 
antiinflamatoare (acid acetilsalicilic, fenilbutazona, indometacin), 
purgative (antrachinone), cărbune activ, albendazol, rifampicină, săruri 
de fier, de bismut. 

Modificări ale urinei: albastru de metilen, aminofenazonă, 
amitriptilină,antrachinone purgative, clorzoxazonă, furazolidonă, indome-
tacin, metronidazol, rifampicină, sulfamide, riboflavină [5,7]. 

4. Precauții și contraindicații 

În afară de precauțiile ce se impun pentru anumite stări fiziologice 
și patologice farmacistul poate analiza și precauțiile ce se impun 
înaintea unei intervenții chirurgicale sub anestezie sau privind activitățile 
speciale (conducători auto, sportivi). 

-  Înaintea intervențiilor chirurgicale mari sau mici nu se admi-
nistrează acid acetilsalicilic și nici anticoagulante, care se 
întrerup cu o săptămână înainte. 

-  Nu se administrează conducătorilor auto: deprimante SNC 
(hipnotice, tranchilizante, antidepresive, sedative, antialergice 
de generația I, β-adrenolitice, clonidina), antidiabetice orale 
(pot scădea brusc glicemia), antihipertensive, miorelaxante. 

-  Nu se administrează sportivilor: anabolizante (steroizi), hor-
moni de creștere, stimulante SNC și euforizante (cafeină, 
efedrină, fenilefrină, morfinomimetice forte, alcool) [5,7]. 

5. Asocieri contraindicate sunt atent monitorizate 

Ele pot avea loc in vitro (în seringă sau flacoanele de perfuzie), 
sau in vivo (în organism). Pacientul trebuie informat și consiliat asupra 
asocierilor ce generează incompatibilități și interacțiuni, acestea fiind 
supuse unei supravegheri particulare [5,24]. 


