Au fost publicate in ultimele zile -pe site-ul CFR- urmatoarele documente legate de
tema coronavirusului si subiectele aferente semnificative si grave pe care le genereaza:
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9 martie – Ce trebuie sa stiți despre noul coronavirus (Covid-19) -preluat de pe
site-ul Ministerului Sănătății
12 martie – OMS (Organizația Mondială a Sănătății) a declarat -ieri- pandemie de
coronavirus
12 martie – Suspendarea temporară a distribuției medicamentelor în afara
României
16 martie – Comunicat de presă al Colegiului Farmaciștilor din România referitor
la pandemia de coronavirus (COVID-19)
16 martie – În atenția colegiilor teritoriale și a colegilor nostri farmaciști
17 martie – Măsuri importante pentru domeniu stabilite prin Decretul privind
instaurarea stării de urgență
17 martie – Pandemia de coronavirus (COVID-19) – listă de verificare.
Recomandări PGEU (Pharmaceutical Group of European Union)
17 martie – Comunicat de presă EMA referitor la recomandarea privind utilizarea
medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene în infecția COVID-19 -preluat de
pe site-ul ANMDMR-.
19 martie – Prorogare ordin prețuri medicamente
19 martie – COVID-19 – Resurse internaționale
20 martie – Măsuri organizatorice la nivel central si teritorial ale Colegiului
Farmaciștilor din România
20 martie – Comunicat de presa – 5 măsuri urgente pentru evitarea colapsului
sistemului medical
23 martie – Ordonanța Militară 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19
23 martie – Certificate de Buna Practică Farmaceutică -îndeplinire RBPF. În
atentia Caselor Județene de Asigurări de Sănătate
30 martie – Comunicat de presă al CFR - APEL LA RESPONSABILITATE ÎN
APROVIZIONAREA ȘI PRESCRIEREA DE MEDICAMENTE
1 aprilie – Ordinul Ministerului Sănătății nr. 533 din 29 martie 2020 privind
aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
1 aprilie – Hotărârea nr. 252 din 30 martie 2020 emisă de Guvernul României
privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de
urgență pe teritoriul României
2 aprilie – Prelungire aplicare prevederi Ordin MS și CNAS nr. 397/836/2018
privind Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru, pentru
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prorogarea unor termene și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe
perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
6 aprilie – Comunicat de presă al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) –
recomandare privind utilizarea medicamentelor care conțin clorochină si
hidroxiclorochină în contextul pandemiei cu infecția COVID-19 -preluat de pe
site-ul ANMDMR6 aprilie – Comunicat de presă al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) –
recomandare privind folosirea medicamentului remdesivir în cadrul unor
programe de utilizare compasională (tratament de ultimă instanță) -preluat de pe
site-ul ANMDMR6 aprilie – Apel ANMDMR la prescriere, eliberare și utilizare rațională a
medicamentelor -preluat de pe site-ul ANMDMR6 aprilie – Informare CNAS -1 aprilie 2020- Procedura de lucru eliberare Rp
CVR pacienți alte județe -preluat de pe site-ul CNAS.

Toate aceste documente sunt disponibile la adresa https://www.colegfarm.ro/arhiva

