
Granulomatoza Wegener – o afecţiune bipolară 
(pulmonară‐renală) mereu de actualitate
Oana Haralam, Florin Mihălţan
1. Granulomatoza Wegener este o afecțiune:
a. cu determinări principale la nivel renal și pulmonar;
b. care nu evoluează rapid spre exitus;
c. cu un tratament standard reprezentat de asocierea de 

ciclofosfamidă și glucocorticoizi;
d. cu 3 etape în prevenirea recăderilor (inducerea, 

menținerea și prevenirea recăderilor);
e. care nu necesită monitorizarea funcției renale.
  

Cercetări fitochimice asupra pericarpului speciei 
Coffea arabica L.
Eva Brigitta Patay, Tibor Sebastian Nemeth, Tibor Nemeth, 
Laurian Vlase
2. Coffea Arabica este o specie:
a. originară din Etiopia, care se dezvoltă în zonele 

tropicale și subtropicale;
b. cu fruct elipsoidal, drupă falsă;
c. ce conține alcaloizi purinici, acizi polifenol carboxilici, 

proteine și glucide;
d. fără efect antioxidant, coleretic‐colagog sau 
 anticelulitic determinat de acidul clorogenic;
e. în al cărei pericard și seminţe nu se găsesc polifenoli.
  

Studii privind dezvoltarea de noi derivaţi de chitosan cu 
potenţial antioxidant îmbunătăţit
Lenuţa Profire, Oana Maria Dragostin, Andreea Pânzariu, 
Cornelia Vasile, Raluca Dumitriu, Dragoș Pieptu
3. Chitosanul este un polizaharid:
a. cu aplicații medicale datorită biocompatibilității, 

biodegradabilității şi toxicității;
b. fără aplicații în ingineria tisulară și tehnologia 

farmaceutică;
c. cu acțiune antimicrobiană, antitumorală, 

hipocolesterolemiantă;
d. care are avantajul solubilității mari în apă;
e. ale cărui proprietăți antioxidante pot fi intensificate 

prin modulare structurală.
   

Progrese în tehnologia de fabricare a vaccinurilor – 
abordări și reglementare
Mirela Tavakol
4. Tehnologia de fabricare a vaccinurilor:
a. este variabilă în funcție de conținutul acestora;
b. a fost influențată de dificultățile determinate de 

complexitatea preparatului vaccinal utilizat;
c. nu are legătură de cunoașterea la nivel molecular a 

antigenelor care declanșează răspunsul imun;
d. a fost pusă la punct pentru a reproduce prin sinteză 

unele antigene;
e. este reglementată de legislația europeană în vigoare.
  

Metabolic and endocrine consequences of childhood 
obesity
Otilia Marginean, Adrian Craciun, Monica Marazan, 
Niculina Mang, Raluca Bolboase, Giorgiana Brad
5. Obezitatea la copii este:
a. factor de risc pentru diabet și arteroscleroză la adult;
b. rar prezentă la copii;
c. asociată cu rezistența la insulină şi disglicemie;
d. previzionează apariția și dezvoltarea sindromului 

metabolic la adulți;
e. asociată frecvent cu concentrații crescute de NA.
 

Testare in vivo a produsului fitoterapeutic „Ficat Sănătos“, 
destinat bolnavilor cu hepatită cronică virală
Alma Tudor, Carmen Nonn, Dalia Faur
6. Produsul „Ficat Sănătos“
a. ameliorează valoarea transaminazelor la pacienții cu 

hepatită cronică;
b. determină creșterea tonusului general, creșterea 

apetitului și ameliorarea asteniei;
c. este similar interferonului;
d. a determinat o scădere a IMC (indice de masă 

corporală);
e. după administrare timp de 6 luni a determinat 

creșterea calității vieții.
  

Depresia postnatală: cauze asociate, simptome și soluţii 
psihoterapeutice
Mihaela Daniela Bucur
7. Depresia postnatală se caracterizează prin:
a. simptome tranzitorii, fără deteriorarea funcționalității;
b. plâns (aparent fără motiv), nerăbdare, nervozitate, 

iritabilitate, agitație;
c. debut în primele 6 luni de la naștere;
d. fluctuații de dispoziție, labilitate afectivă;
e. risc mic de vătămare a copilului.
  

Existenţa și contextul stimei de sine. Ce facem când 
constatăm că aceasta are un nivel scăzut?
Barbara Crăciun
8. Stima de sine:
a. este egală cu succesul care se suprapune peste 

pretențiile oamenilor;
b. nu are legătură cu raportul dintre sinele autoperceput 

și sinele ideal;
c. nu este asociată cu statutul economic și social al 

persoanei;
d. crescută, indică o probabilitate redusă de respingere;
e. scăzută, face ca oamenii să perceapă lumea printr‐un 

filtru negativ.
  

Tulburarea obsesiv‐compulsivă: simptomatologie și 
psihoterapie
Aida Popovici
9. Tulburarea obsesiv‐compulsivă:
a. este o arie patologică care include şi obiceiuri 

disfuncționale;
b. afectează mai mult de 5% din populație;
c. are cauze care nu sunt pe deplin elucidate;
d. apărută în copilărie, cu mecanisme declanșatoare 

preponderent genetice sau infecțioase;
e. evoluează cronic, în lipsa intervenției terapeutice.
  

Tulburările de personalitate – graniţa dintre normalitate 
psihică și psihoză
Cătălina Buzdugan
10. Tulburările de personalitate:
a. sunt asociate tipic cu tulburări severe ale tendințelor 

comportamentale ale unui individ;
b. pot fi clasificate în trei clustere: bizare, hiperexpresive și 

anxioase;
c. nu sunt inductoare de comportament maladaptativ 

persistent;
d. nu produc afectare funcțională și suferință subiectivă;
e. sunt asociate cu o ruptură socială și personală 

considerabilă.
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Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2014, PRACTICA FARMACEUTICĂ, revista oficială a Colegiului Farmaciştilor din România, şi 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti vă propun o modalitate simplă şi rapidă de a obţine 
30 de credite de Educaţie Farmaceutică Continuă reprezentând 75% din punctajul anual necesar:

 10 credite EFC obţinute în urma achiziţionării unui abonament la revistă (include 4 apariţii consecutive).
 acumularea a 20 de credite EFC, prin parcurgerea articolelor publicate în 4 numere consecutive ale revistei şi 

completarea corectă a minimum 30 din cele 40 de întrebări conţinute în chestionarele cu răspunsuri 
multiple (fiecare chestionar conţine 10 întrebări), postate pe www.farma.ro. 

 Aşadar, pentru a beneficia de punctajul maxim menţionat, este necesară achiziționarea unui abonament la 
revista PRACTICA FARMACEUTICĂ (4 apariţii) şi trimiterea chestionarelor completate ((in format PDF, prin bifarea 
raspunsurilor corecte direct in fisierul descarcat)), la adresa info@farma.ro. Certificatul care atestă obţinerea a 20 de 
credite EFC se eliberează după completarea celor 4 chestionare consecutive, în care aţi răspuns corect la minimum 30 
de întrebări.
 Pentru mai multe detalii accesați site‐ul www.farma.ro.

www.farma.ro

Numele și prenumele:.............................................................

Profesia: .................................................................................

Specialitatea: ..........................................................................

Instituția și adresa...................................................................

 .................................................................................................

Telefon contact: ......................................................................

E‐mail: .....................................................................................

CNP: ........................................................................................
   
Semnătura: .............................................................................

Răspunsuri chestionarDate participant 

Pentru achiziționarea unui abonament la revistă (4 apariții) primiți 10 credite EFC

Completați chestionarul din fiecare revistă (4 apariții) și trimiteți răspunsurile pe adresa redacției.
Dacă răspunsurile sunt valide la peste 75% din întrebări veți primi  . 20 credite EFC suplimentare de

 

1. Descărcați și salvați în computerul personal chestionarul.
2. Completați datele personale din rubrica „Date participant“.
3. Bifați direct în fișier răspunsurile corecte, în căsuțele corespunzătoare 
(există posibilitatea optării pentru răspunsuri multiple).
4. Salvați fișierul folosind comanda Save.
5. Trimiteți fișierul completat, ca attachment, la adresa info@farma.ro. 
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