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1. Prin toxicomanie se înțelege:
a) apetența morbidă pentru consumul de substanțe 
    psihoactive;
b) intoxicarea accidentală cu medicamente;
c) intoxicare voită cu alcaloizi;
d) nebunia otrăvii (etimologic);
e) toate afirmațiile de mai sus.
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2. Despre droguri sunt valabile următoarele afirmații:
a) modifică una sau mai multe funcții când sunt 
    administrate unui organism viu;
b) pot crea dependență fizică și psihică;
c) pot induce tulburări de comportament;
d) pot determina în orice doză modificări psihice;
e) se eliberează numai pentru pacienții internați în 
     spital.

Întrebări și răspunsuri despre contracepție
Dr. Viorel Văcaru
3. În ce situații trebuie evitată contracepția orală?
a) sarcină;
b) istoric de angină pectorală, infarct miocardic, AVC, 
    tromboză venoasă, flebită etc.;
c) leziuni ale pielii;
d) boală cronică a ficatului;
e) istoric de diabet zaharat.

Eficacitatea tratamentului cu Helicostop în infecţia cu 
Helicobacter pylori
Conf. Dr. I. Copaci, Dr. G. Chiriac
4. Despre Heliobacter pylori sunt adevărate 
următoarele afirmații:
a) este o bacterie spiralată;
b) este gram‐pozitivă;
c) este gram‐negativă;
d) se găsește în mucoasa gastrică la 2/3 din populație;
e) dezvoltă riscul de a produce cancer gastric.
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5. Berberina are următoarele proprietăți:
a) inhibă sinteza ADN‐ului;
b) decuplează fosforilarea oxidativă;
c) îmbibă creșterea Heliobacter pylori;
d) are acțiune citotoxică;
e) are o activitate hepatoprotectoare.

Rifaximina‐α, un antibiotic cu efect eubiotic
Dr. Irina‐Emanuela Manoliu
6. Rifamixina:
a) este un antibiotic neabsorbabil;
b) este un modulator al microbiotei;
c) stimulează creșterea bacteriilor benefice cu efect 
    pozitiv asupra pacienților cu sindrom de intestin 
    iritabil;
d) o moleculă care a dovedit scăderea ratei de recurență 
     la pacienții cu encefalopatie;
e) crește peritonita bacteriană.

Eficacitatea azitromicinei în tratarea conjunctivitelor la 
pacienţi cu vârste diferite: studiul Torkildsen şi
studiul Cochereau
Prof. Dr. Cătălina Corbu
7. Azitromicina are un spectru de acțiune extins pentru:
a) Stafilococcus aureus;
b) Streptococcus pneumoniae;
c) Streptococcus viridans;
d) Legionella pneumoniae;
e) toate cele de mai sus.

Apicole pentru sănătate
8. Lăptișorul de matcă conține:
a) vitamine;
b) minerale;
c) antibiotice;
d) enzime;
e) aminoacizi.
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9. Polenul crud are nenumărate utilizări cum ar fi:
a) cel de păducel – protector al inimii;
b) cel de salcie – protejează vederea;
c) cel de prun – protejează rinichii;
d) cel de măr – protejează imunitatea;
e) cel de castan dulce – excelent pentru circulația 
     sanguină.

Azyter – abordarea terapeutică modernă în cazul 
conjunctivitelor bacteriene
Prof. Dr. Cătălina Corbu
10. Despre Azyter sunt adevărate următoarele 
afirmații:
a) este un colir cu o concentrație de 15 mg 
     azitromicină/gram;
b) se administrează de 2 ori pe zi câte o picătură timp de 
     3 zile;
c) conține Miglyol 812;
d) Miglyol este un alcool polinesaturat;
e) azitromicina este o moleculă puternic lipofilă.
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Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2015, 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 (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 www.farma.ro.
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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. 

@@@

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e


	Numele și prenumele: 
	Profesia: 
	Specialitatea: 
	Instituția și adresa - 1: 
	Instituția și adresa - 2: 
	Telefon contact: 
	1-a: Off
	2-a: Off
	3-a: Off
	4-a: Off
	5-a: Off
	6-a: Off
	7-a: Off
	8-a: Off
	9-a: Off
	10-a: Off
	1-b: Off
	2-b: Off
	3-b: Off
	4-b: Off
	5-b: Off
	6-b: Off
	7-b: Off
	8-b: Off
	9-b: Off
	10-b: Off
	1-c: Off
	2-c: Off
	3-c: Off
	4-c: Off
	5-c: Off
	6-c: Off
	7-c: Off
	8-c: Off
	9-c: Off
	10-c: Off
	1-d: Off
	2-d: Off
	3-d: Off
	4-d: Off
	5-d: Off
	6-d: Off
	7-d: Off
	8-d: Off
	9-d: Off
	10-d: Off
	1-e: Off
	2-e: Off
	3-e: Off
	4-e: Off
	5-e: Off
	6-e: Off
	7-e: Off
	8-e: Off
	9-e: Off
	10-e: Off
	Email: 
	CNP: 
	Semnătura: 


