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REZUMAT

Comunicarea defectuoasă dintre 
medici și farmaciști este o cauză 
majoră de erori medicale, iar o bună 
colaborare medic-farmacist crește 
calitatea îngrijirii pacientului. În acest 
articol, dorim să va împărtășim 
experienţa autorilor, medici și 
farmaciști, obţinută de-a lungul 
anilor de activitate.
Un obstacol major în crearea unor 
relaţii puternice medic-farmacist este 
faptul că medicii și farmaciștii 
lucrează în medii separate. Din cauza 
acestei diviziuni, interacţiunile lor 
sunt rare, fără a exista o înţelegere 
reciprocă empatică a practicilor lor. 
Într-un mediu colaborativ, rolul 
principal al farmacistului este de a 
distribui medicamente și informaţii 
pentru utilizarea optimă a acestora. 
Medicul furnizează informaţii cu 
privire la diagnostic, indicaţii și 
tratament, incluzând beneficiile, 
riscurile și efectele secundare. Medicii 
și farmaciștii trebuie să ofere servicii 
de calitate pacienţilor, pentru a 
asigura utilizarea corectă a 
medicamentelor. Prin urmare, 
colaborarea dintre aceste profesii 
este imperativă. Acest lucru necesită 
comunicare, respect, încredere și 
recunoaștere reciprocă a 
competenţelor profesionale. 
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Legătura medic – 
farmacist – 
pacient, un 

deziderat foarte 
important în 

practica medicală
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ABSTRACT
Taking in account that a proper collaboration between physicians and 
pharmacists improves patient health-care and a poor communication could 
cause medical errors. Our article wants to share the authors’ experience over 
the years on the colaboration between physician-pharmacist.

A major obstacle in creating strong relationships between pharmacists and 
physicians is that they are working in separate environments. Because of this 
breach, their interactions are rarely without mutual empathic understanding of 
their work.

In a collaborative environment, the main role of the pharmacist is to dispense 
medicine and information to their best use. The doctor provides information on 
diagnosis, indications and treatment: benefits, risks and side effects.

Doctors and pharmacists must provide quality services to patients to ensure 
the corect use of medicines. Therefore, connection between these professions 
is imperative. This requires communication, respect, trust and mutual 
recognition of professional skills.
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În medicina modernă, se pune 
tot mai mult accent pe 
colaborarea interdisciplinară 
în asistenţa personalizată a 
pecientului. În ecuaţia 

colaborării interdisciplinare, un rol 
important îl are participarea, alături 
de medici, a farmaciştilor. 
Importanţa relaţiei medic pacient a 
fost sesizată, atât la nivelul 
literaturii internaţionale,cât şi în 
România. În acest sens, ultimele 
două conferinţe naţionale de 
farmacie au avut drept tematică 
această problemă. 

Necesitatea comunicării medic-
farmacist are la bază dezideratul 
comun, optimizarea asistenţei 
pacientului în condiţiile apariţiei 
unor noi medicamente, a 
complexităţii schemelor terapeutice 
în faţa cărora, de multe ori, 
pacientul este dezorientat şi anxios. 

De relaţia dintre medic şi farmacist 
depinde în fapt asigurarea utilizării 
corecte a medicamentelor şi, nu în 
ultimul rând, succesul tratamentul 
aplicat pacientului. Colaborarea 
necesită comunicare, respect, 
încredere şi recunoaşterea 
reciprocă a competenţelor 
profesionale. 

În practica curentă, farmacistul nu 
mai este un simplu retailer, ci este 
un prestator de srevicii care, atât 
prin prisma medicului, cât şi a sa 
proprie, asigură: asistenţă 
pacientului în selectarea medicaţiei 
care nu necesită prescripţie 
medicală, consiliază pacientul în 
ceea ce priveşte dozajul 
medicamentelor şi ajustarea 
acestuia, calea de administrare, 
apariţia şi combaterea efectelor 
secundare, oferirea de sfaturi în 
situaţia unor posibile interferenţe 
medicamentoase. Farmaciştii sunt 
frecvent întrebaţi de către pacienţi, 
ei fiind o „poartă de intrare“ pentru 
tratamentul pacientului. De 

asemenea, au un rol important în 
corectarea automedicaţiei şi, 
eventual, în dirijarea către medic. 
Farmacistul oferă legătura 
pacientului cu casele de asigurări şi, 
implicit, decontarea 
medicamentelor. Nu trebuie uitat şi 
rolul farmacistului în prepararea 
unor formule magistrale, din păcate 
tot mai rar folosite în zilele noastre. 
În multe cazuri, farmacistul 
desfăşoară o activitate complexă de 
counseling, dispensarizare şi 
monitorizare a tratamentului, din 
cauza deficienţelor reţelei de 
medicină de familie, care nu 
acoperă toate problemele şi 
solicitările.  

Se poate afirma că, în multe situaţii 
terapeutice, aceleaşi sfaturi pot fi 
oferite atât de către medici, cât şi 
de către farmacişti, dar, în multe 
cazuri, comunicarea pacientului cu 
farmacistul este mai facilă, nu 
necesită programare şi 
economiseşte un timp prelungit de 
aşteptare. Rolul farmacistului este 
tocmai de a sfătui „pacientul“, 
pacient care, de altfel, cere deseori 
explicaţii, fapt reliefat de studii 
observaţionale sau de caz.  

Importanţa farmacistului în 
asistenţa pacientului, în informare, 
consiliere şi creşterea adeziunii la 
tratament este relevată de 
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numeroase studii internaţionale şi 
naţionale 

În acest context, exemplificăm prin 
faptul că 9% dintre utilizatorii de 
metode contraceptive se 
informează şi aşteaptă consiliere de 
la farmacist, un procent mai mare 
decât cel deţinut de informarea de 
către medicul de familie.  

Pentru a face faţă nevoilor de 
informare şi consiliere a 
pacientului, medicul şi farmacistul 
trebuie să vorbească aceeaşi 
„limbă“, să comunice şi să acţioneze 
în complementaritate. Obiectivul 
articolului de faţă constă în 
identificarea caracteristicilor 
conlucrării dintre farmacişti şi 
medici, a barierelor şi 
oportunitatiilor de comunicare şi 
parteneriat lucrativ.  

În opinia farmaciştilor, rolul 
principal al farmacistului este de a 
distribui medicamente şi informaţii 
pentru utilizarea optimă a acestora, 
pe când activitatea medicului se 
referă la diagnostic, indicaţia 
tratamentului, beneficiu şi riscuri. 
Pentru a-şi îndeplini obiectivele în 
îngrijirea pacientului, este necesară 
colaborarea dintre medic şi 
farmacist. Cu toate acestea, în 
practică, comunicarea este de 
multe ori absentă sau unilaterală, 
rezumându-se la comunicarea prin 
prescripţia medicală, adică prin 
reţeta completată de către medici, 

recepţionată şi onorată de către 
farmacişti. Lipsa de comunicare 
poate duce la situaţii neplăcute, de 
exemplu, când medicul prescrie un 
medicament care nu mai există sau 
care are efecte negative. Un 
obstacol major în crearea unor 
relaţii de comunicare medic-
farmacist este dat de faptul că 
medicii şi farmaciştii lucrează în 
locuri de muncă separate. Din cauza 
acestei diviziuni, interacţiunile lor 
sunt rare, fără a există o înţelegere 
reciprocă empatică a practicilor lor. 
Un alt risc major major în stabilirea 
unei adevărate comunicări este 
lipsa de timp a medicilor . Este 
nevoue de o implicare directă a 
forurilor naţionale, Colegiul 
Medicilor şi Colegiul Farmaciştilor, 
privitor la această relaţionare.

Considerăm că, printr-un efort 
comun al ambilor parteneri, există 
perspective de îmbunătăţire a 
situaţiei, de dezvoltare a unei 
adevărate colaborări medic-
farmacist, plecând de la originea 

comună a formării în aceeaşi 
universitate, sub aceeaşi siglă a 
Universităţii de Medicină şi 
Farmacie (UMF). Parteneriatul, 
odată iniţiat, continuă prin 
comunicare verbală, folosirea 
mijloacelor media pentru informări 
reciproce, participarea în comun la 
întâlniri ştiinţifice, congrese, 
conferinţe, elaborarea în comun a 
unui ghid (protocol)de bune practici 
a colaborării farmacist-medic. 
Parteneriatul şi comunicarea 
farmacist-medic ar fi în folosul 
pacienţilor, dar şi în cel al 
furnizorilor de sănătate, care, 
împreună, ar putea face faţă 
inclusiv unor reclamaţii agresive, 
uneori nocive pentru pacient.  

CONCLUZII
Comunicarea medic – pacient, deşi 
recunoscută ca fiind foarte 
importantă, nu se realizează în fapt 
în România.  

Rolul farmacistului nu este legat 
numai de distribuirea de 
medicamente, ci şi de informare şi 
consilierea pacientului pentru 
utilizarea optimă a acestora. 

Relaţionarea farmacist-medic-
pacient este deosebit de 
importantă, pentru că de aceasta 
depinde succesul îngrijirii 
pacientului. Avantajele ar fi în 
folosul pacienţilor, dar şi în folosul 
medicilor şi farmaciştilor, pentru 
evitarea malpraxisului. 
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