
Alături de ”Ghidul de utilizare a rețetei electronice pentru medici și farmaciști”, în care ați putut găsi 
informații concrete privind implementarea sistemului de prescripție electronică, vă prezentăm în cele ce 
urmează fluxul complet de lucru cu rețeta electronică în aplicația Pharmec pentru cabinete medicale. 
Imaginile de mai jos vă vor arăta exact care sunt pașii pentru prescrierea și validarea rețetelor în format 
electronic.

Pentru întrebări sau sugestii, va rugăm să vă adresați reprezentantului Pharmec local, sau Centrului de 
Suport Pharmec:
      - Suport cabinet: 0372 189 795, suport_medici@pharmec.ro      

1. Importul seriilor și al numerelor de rețetă
Descărcați serii și numere de rețetă direct de pe serverul SIUI, atât pentru rețetele în 
format electronic, cât și pentru cele pretipărite, din meniul Servicii online.

Fluxul de lucru cu Rețeta Electronică în aplicația 
Pharmec pentru cabinete medicale

Selectați tipul de rețetă dorit, valabilitatea și cantitatea. Puteți alege să generați un interval 
nou (când nu mai aveți rețete), sau să descărcați pe calculatorul dumneavoastră un 
interval pe care l-ați generat anterior și care se află salvat pe server.



2. Acordarea rețetei
Primul pas în acordarea unei rețete este să alegeți tipul de rețetă dorit: electronică, 
pretipăriă sau tipizat.

3. Validarea rețetei
După ce ați ales rețeta în format electronic și ați completat toate datele - medicație, doză, 
observații etc. veți salva și tipări rețeta. În momentul când apăsați butonul de salvare, 
aplicația Pharmec va sincroniza în mod automat rețeta cu serverul CNAS.
În cazul în care există erori, sistemul va returna un mesaj de atenționare.



4. Tipărirea rețetei
După primirea mesajului de confirmare privind validarea rețetei, se va deschide fereastra 
de printare. Statutul de tipărit al rețetei se dobândește atunci când rețeta a fost validată și 
medicul este de acord cu tipărirea acesteia. Din acest punct rețeta nu mai poate fi 
modificată, ci doar anulata în sistem.

5. Verificarea statutului rețetei
În fișa de consultație a pacientului puteți verifica dacă ultimele rețete acordate au fost 
validate, tipărite sau anulate.



6. Anularea unei rețete
În cazul în care ați greșit o rețetă și deja ați validat-o în sistem, aveți posibilitatea să o 
anulați.

Introduceți motivul anulării și aplicația va returna un mesaj de confirmare a anulării. 
Statutul de anulat al rețetei va apărea apoi marcat cu o bifă.



7. Consultarea online a unei rețete (pe serverul CNAS)
În cazul în care doriți să aveți certitudinea validării rețetei în sistem, aveți opțiunea de a 
consulta online status-ul rețetei pe serverul CNAS.

Mesajul de confirmare vă va indica exact care este statusul rețetei verificate:



8. Acordarea rețetelor pretipărite
Rețetele pretipărite pe care le acordați pacienților dumneavoastră în cadrul consultațiilor 
la domiciliu, sau în alte situații excepționale (lipsa curentului electric sau a conexiunii la 
Internet), trebuie introduse și ele în sistem și validate pe serverul CNAS.
Mai întâi, pentru a putea merge la pacient cu o foaie pregătită dinainte, preluați serii și 
numere de rețete pretipărite.

Dacă în fereastra deschisă nu apar rețete, va trebui să le adăugați din cele preluate anterior: selectați 
intervalul și aveți opțiunea de Salvare sau Tipărire.

Vă reamintim că rețetele pretipărite conțin doar datele medicului prescriptor, de aceea, la întoarcerea în 
cabinet, pentru validarea rețetei trebuie să introduceți în program toate datele pe care le-ați completat pe 
hârtie. Astfel, acordați în aplicație o consultație pentru pacientul respectiv, selectați opțiunea de Rețetă 
pretipărită, apoi completați seria rețetei acordate anterior și detaliile tratamentului. Mai departe pașii sunt 
identici cu cei de la rețeta electronică: salvați rețeta și aceasta va fi sincronizată automat cu serverul 
CNAS, drept urmare veți primi mesaj de confirmare pentru validarea rețetei.
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