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Actualităţi privind efectul curativ al aerosolilor salini
Conf. Dr. Lăcrămioara Ochiuz, Prof. Dr. Iuliana Popovici
1. Haloterapia este o metodă de tratament:
a) Complementară, recunoscută în Germania în sec. 
 al XX‐lea.
b) Care se bazează pe crearea în mod artificial a 
 condițiilor tipice unui microclimat salin.
c) Care folosește ca agent terapeutic mediul din 
 salină (aerosoli de clorură de sodiu, temperatură și 
 umiditate specifică).
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2. Mecanismul de acțiune al aerosolilor salini:
a) Se bazează pe inhalarea respiratorie sau absorbția 
 transcutanată.
b) Constă în fenomene de transport activ.
c) Nu are implicații în activitatea bactericidă și 
 bacteriostatică de la nivelul căilor respiratorii.

Evoluţia formelor farmaceutice în Farmacopeiele 
Române de la ediţia I la ediţia a X‐a
Prof. Dr. Farm. Laura Vicaş, Farm. Dan Ardelean, 
Dr. Farm. Ştefan Budahazy
3. Farmacopeile Române:
a) Au apărut și au fost respectate de la prima ediție în 
 toate provinciile românești.
b) Au avut ca prim autor pe doctorul J.N. Mayer.
c) Au avut 10 ediții până azi.
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4. Farmacopeea Română ediția a X‐a:
a) A apărut în 1984.
b) A avut ca autori exclusivi pe profesorii D. Dobrescu 
 și C. Baloescu.
c) A apărut în 1993.

Prepararea și caracterizarea unor vezicule 
multilamelare mari încărcate cu brimonidină tartrat
Lăcrămioara Ochiuz, Manuela Hortolomei, Iuliana 
Popovici, Marcel Popa, Cătălina Anișoara Peptu, 
Anca Niculina Cadinoiu
5. Brimonidina:
a) Este antagonist neselectiv al receptorilor alfa 
 2‐adrenergici
b) Este agonist selectiv al receptorilor alfa 
 2‐adrenergici
c) Este agonist selectiv al receptorilor beta 
 2‐adrenergici
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6. Acneea rozacee:
a) Se manifestă prin eritem facial tranzitoriu sau 
 persistent.
b) Nu este determinată de factori externi (soare, 
 temperatură, consum de alcool etc.).
c) Nu se poate trata cu produse topice.

Dificultăţi terapeutice la o pacientă cu infecţie HIV și 
pleurezie tuberculoasă
Irina Duport, Mihaela Andreea Rădulescu, Victoria 
Aramă
7. Tuberculoza:
a) Este o infecție care nu conduce la deces.
b) Este a doua cauză infecțioasă de deces după HIV.
c) Este o infecție ce determină instalarea imunității.
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8. Complicațiile asociate tratamentului 
 antituberculos:
a) Apar foarte rar.
b) Sunt de natură hepatică (hepatită toxică).
c) Sunt de natură renală.

Consecinţele negative ale infecţiilor vaginale sau  
vulvo‐vaginale asupra fertilităţii și reproducerii
Dr. Viorel Văcaru
9. Infecțiile vaginale:
a) Sunt afecțiuni cu frecvență redusă.
b) Nu sunt asociate inflamațiilor locale (vaginite).
c) Sunt caracterizate printr‐un dezechilibru între flora 
 vaginală lactobacilară / bacteriană.
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10. Infecțiile vaginale netratate:
a) Pot determina la femeile gravide naștere 
 prematură, infecții post‐partum, boală inflamatorie 
 pelvină.
b) Pot fi diagnosticate prin consult medical în cel mult 
 1 săptămână de la apariția simptomatologiei.
c) Se vindecă prin tratament exclusiv antiinflamator.



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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