
Clorocalcin (clorură de calciu) ‐ un produs echilibrat 
care răspunde multor necesități organice
Dr. Laura Pătrașcu
1. Calciul are un rol esențial în:
a) formarea și întreținerea oaselor și dinților;
b) contracția musculară;
c) coagularea sângelui;
d) stările alergice și inflamație.

Integrarea sănătății mintale la nivelul medicinei de 
familie – drumul de la mit la realitate
Dr. Irina Angela Radu
2. Din persoanele care solicită îngrijiri în asistența 

medicală primară, au o tulburare de sănătate 
mintală diagnosticabilă:

a) 10%;
b) 5%;
c) 20%;
d) până la 60%.

Integrarea sănătății mintale la nivelul medicinei de 
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Dr. Irina Angela Radu
3. Procentul pacienților cu hipertensiune arterială 

care asociază depresie este de:
a) 29%;
b) 6,3%;
c) 40,1%;
d) 3,4%.

Noțiuni de marketing farmaceutic
Corina Vâlceanu
4. Sistemul Național de Farmacovigilență are ca 

obiective:
a) supravegherea efectelor nedorite ale 

medicamentelor;
b) eliminarea efectelor nedorite ale 

medicamentelor;
c) reducerea la minimum a efectelor adverse ale 

medicamentelor;
d) înregistrarea medicamentelor.

Repere medicale de‐a lungul istoriei (I)
Maria‐Gabriela Suliman, Antoaneta Lucasciuc
5. Primul vaccin a fost făcut de:
a) Jonas Salk, în 1940;
b) Edward Jenner, în 1796;
c) Maurice Hilleman, în 1970;
d) Louis Pasteur, în 1881.
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6. Thoma Ionescu s‐a născut în anul:
a) 1870;
b) 1910;
c) 1920;
d) 1860.
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7. La 18 februarie 1996 s‐au realizat 20 de ani de la 

stingerea din viață a lui:
a) Ion Pavel;
b) Ion Juvara;
c) Dimitrie Grecescu;
d) Isidor Bodea.

Boli de nutriție și leacuri naturiste
Dr. Iulia Preda
8. Obezitatea reprezintă depășirea greutății

ideale cu:
a) cel puțin 15%;
b) cel mult 15%;
c) 12%;
d) 13%.

Boli de nutriție și leacuri naturiste
Dr. Iulia Preda
9. Regimul alimentar în cazul pacienților obezi 

constă în:
a) eliminarea făinoaselor;
b) eliminarea dulciurilor;
c) creșterea cantității de sare consumată;
d) scăderea cantității de grăsimi consumate.
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10. Alimentația diabeticilor trebuie să fie:
a) lacto‐vegetariană;
b) bogată în vitamine;
c) bogată în săruri minerale;
d) bogată în glucide.
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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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