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1. N.C. Paulescu a intuit funcția pancreasului în 

anul: 
a) 1812;
b) 1913;
c) 1912;
d) 1920.
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2. Termenul de „insulină” a fost propus de:
a) MacLeod în 1922;
b) Paulescu, în 1915;
c) Jean de Meyer, în 1909;
d) August Krogh, în 1904.
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3. Înaintea apariției decompensării glicemice, au 

fost identificate în sângele potențialilor diabetici:
a) modificări ale aminoacizilor;
b) modificări ale unor compuși lipidici;
c) creșterea nivelului creatininei;
d) markeri ai alterării precoce a metabolismului 

glucidelor.
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4. Reacțiile de tip alergic la medicamente pot fi 

grupate în funcție de:
a) manifestările clinice obiective și testele 

paraclinice;
b) manifestările clinice obiective și simptomele 

subiective;
c) tratament;
d) etiologie.
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5. În cazul medicamentelor AINS, mecanismul 

alergic constă în:
a) degranularea mastocitelor și bazofilelor fără 

apariția reacției alergen‐anticorp;
b) degranularea acidofilelor cu apariția reacției 

alergen‐anticorp;
c) degranularea acidofilelor fără apariția reacției 

alergen‐anticorp;
d) legarea porțiunii Fc a complementului de 

molecula MHCII de pe suprafața macrofagelor.
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6. Triada nevrotică este alcătuită din:
a) ipohondrie;
b) manie;
c) depresie;
d) isterie.

Vulnerabilitatea la stres a bolnavilor cu alergie 
medicamentoasă. Considerații pe marginea unor 
cercetări personale
Prof. Dr. Ioan Bradu Iamandescu, Dr. Alexandru Chițu
7. O mare parte din bolnavii cu RtAM este 

reprezentată de:
a) bolnavi nevrotici;
b) bolnavi schizofrenici;
c) bolnavi maniacali;
d) bolnavi depresivi.

Ghid de diagnostic și tratament pentru alopecii
8. Tratamentul local al alopeciei androgenice

constă în:
a) minoxidil soluție 2% sau 5%, în asociere cu 

tretinoin;
b) finasterid 1mg/zi;
c) ciproteron acetat;
d) spironolactonă.

Ghid de diagnostic și tratament pentru acnee
9. Tratamentul local în acnee este suficient la:
a. 50% din bolnavi;
b. 70% din bolnavi;
c. 20% din bolnavi;
d. 60% din bolnavi.

10. Tratamentul sistemic în acnee poate fi 
reprezentat de:

a) tratament hormonal;
b) izotretinoin;
c) antibiotice;
d) acid azelaic.
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Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2016, PRACTICA FARMACEUTICĂ, revistă editată sub egida 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 http://FARMA.com.ro. 

 Aşadar, pentru a beneficia de punctajul maxim menţionat, este necesară achiziționarea unui abonament la 
revista PRACTICA FARMACEUTICĂ (4 apariţii) şi trimiterea chestionarelor completate (în format PDF, prin bifarea 
răspunsurilor corecte direct în fişierul descărcat), 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 http://FARMA.com.ro.

http://FARMA.com.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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