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 Victor Stoica, Sanda Căpraru, Dan Piţigoi, Cornelia Ionică, 
Mircea Diculescu
Evaluarea efectelor clinice şi biologice ale silimarinei 
versus silimarină + astragalus în bolile cronice hepatice
1. Astragalus membranaceus 
a) Este una dintre plantele medicinale cu acţiune benefică 
 în refacerea numărului de celule roşii din măduva 
 osoasă
b) Are efect imunodepresor, scăzând numărul limfocitelor
c) Stimulează diviziunea celulară normală
d) Stimulează producerea de celule stem în măduvă
e) Stimulează efectele secundare ale chimio‐ şi 
 radioterapiei

Doina‐Maria Dumitru‐Didiţă
Sindromul de apnee obstructivă de somn: între diagnostic 
şi tratament
2. Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv
a) Este factor independent în dezvoltarea hipertensiunii 
 arteriale
b) Este mai des întâlnit la fumători şi vârstnici
c) Poate determina complicaţii cardiovasculare
d) Apare preponderent la persoanele de gen feminin
e) Nu determină risc anestezic crescut sau complicaţii 
 preoperatorii

Viorel Văcaru
Ce nu ştiai despre pilulele anticoncepţionale? Cum să alegi 
o metodă de contracepţie eficientă şi sigură?
3. Contraceptivele orale 
a) Nu trebuie folosite dacă persoana a fost diagnosticată 
 cu tromboză, accident vascular şi infarct miocardic
b) Nu prezintă riscuri în cazul femeilor cu vârsta peste 
 35 de ani
c) Sunt medicamente care au contraindicaţii absolute în 
 boli cardiace valvulare complicate, cancer hepatic, 
 cancer de sân, diabet zaharat insulino‐dependent
d) Nu au contraindicaţii la femeile care alăptează
e) Nu au contraindicaţii la femeile cu cancer de sân sau 
 boli hepatice active

Irina Ghiţă
Toxicodependenţa – factori determinanţi, impact social şi 
soluţii terapeutice
4. Toxicodependenţa
a) Este definită ca un grup de simptome cognitive, 
 comportamentale şi fiziologice ce indică faptul că 
 persoana continuă uzul substanţei în ciuda apariţiei 
 unor probleme de sănătate
b) Determină un pattern de autoadministrare repetat 
c) Nu este caracterizată de abstinenţă sau sevraj
d) Este caracterizată prin administrarea substanţei în 
 cantităţi din ce în ce mai mari
e) Presupune că persoana are o dorinţă persistentă de a 
 renunţa la consum 
 

5. Factorii determinanţi în începerea şi menţinerea 
consumului de substanţă ce determină dependenţa
a) Apar pe fondul interacţiunii predispoziţiei genetice cu 
 factori psihologici şi socio‐culturali
b) Nu sunt legaţi de mediul educaţional
c) Sunt determinaţi de anumite trăsături de personalitate 
 (anxietate, hedonism, imagine de sine scăzută)

d) Pot fi şi mutările repetate ale locuinţei, accesibilitatea 
 drogurilor şi a alcoolului
e) Sunt o sursă a recăderilor frecvente

Adela Mihalcea
Manipularea ca mod de relaţionare – caracteristici şi 
riscuri asociate
6. Profilul persoanei care relaţionează predominant prin 
manipulare
a) Este complex şi constă în forme diferite: verbală, fizică, 
 sexuală, emoţională, pecuniară
b) Este lipsit de empatie
c) Are dorinţa de a înţelege şi susţine
d) Nu are nevoie să domine pentru a se simţi superior
e) Nu îşi asumă responsabilităţi, nu respectă reguli şi 
 norme

Viorel Văcaru
Ştiai că cei mai aprigi duşmani sunt invizibili? Cine sunt ei?
7. Prevenirea sau combaterea infecţiilor
a) Este necesară deoarece există în jur de 40 de milioane 
 de bacterii într‐un gram de sol 
b) Se face cu ajutorul antisepticelor, care inhibă creşterea 
 sau dezvoltarea microorganismelor
c) Este necesară deşi numărul de specii patogene este 
 foarte mic
d) Se face cu substanţe care nu inhibă creşterea şi 
 dezvoltarea microorganismelor
e) Este realizată cu ajutorul unor dispozitive speciale

Livia Alexandra Spiroiu
Atacul de panică, agorafobia şi depresia. Scurt comentariu 
analitic
8. Atacul de panică
a) Se caracterizează prin apariţia bruscă a unei perioade 
 scurte de frică extremă
b) Nu este asociată cu teama de moarte iminentă
c) Nu poate surveni în contextul unor tulburări anxioase
d) Presupune o perioadă distinctă de frică intensă sau 
 disconfort psihic extern
e) Poate să apară brusc şi poate dura câteva minute

9. Depresia 
a) Este clasificată ca făcând parte din tulburările afective
b) Are ca element esenţial o perioadă de 4‐6 săptămâni
c) Include modificări ale apetitului alimentar şi sexual
d) Se caracterizează prin lipsa de concentrare în luarea 
 deciziilor, idei recurente de moarte
e) Nu evoluează cronic, în lipsa intervenției terapeutice 

Acneea vulgară
10. Acneea vulgară
a) Este o afecţiune epidemică cronică
b) Este întâlnită preponderent la adolescenţi
c) Seboreea nu este un semn caracteristic
d) Nu prezintă leziuni supurante
e) Nu sunt prezente comedoanele



Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2014, PRACTICA FARMACEUTICĂ, revista oficială a Colegiului Farmaciştilor din România, şi 
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