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Dr. Viorel Alexandrescu, Dr. Alexandra Vlad
1. Schizofrenia are cauze încă enigmatice. Printre factorii 

de risc amintim:
a) istorie familială cu și fără aberații genetice;
b) infecții în timpul sarcinii;
c) locul și perioada nașterii: rural/vara;
d) locul și data nașterii: urban/vara;
e) obstetricali: hipoxie, incompatibilitate de Rh.
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2. Principalele caracteristici ale schizofreniei sunt:
a) apare la persoanele tinere (15‐30 de ani);
b) la bărbați formele sunt mai ușoare;
c) afectează ambele sexe;
d) frecvența schizofreniei este de 5%;
e) la gemenii univitelini, rata concordanței este de 5%.
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3. Gripa poate fi o cauză de apariție a schizofreniei 

deoarece:
a) virusul viu poate acționa direct asupra creierului fetal;
b) mediatorii chimici ai infecției pot modifica dezvoltarea 

creierului;
c) factorul de necroză tumorală este scăzut;
d) febra prin eliminare crescută de citokină influențează 

dezvoltarea fetală;
e) anticorpii pot leza structurile creierului fetal.
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4. Despre asocierea gripei cu schizofrenia sunt adevărate 

următoarele afirmații:
a) riscul de schizofrenie crește de 1,5‐1,7 ori la copiii 

născuți de mame care au suferit de gripă;
b) riscul de schizofrenie crește de peste 700% la copiii 

născuți de mame care au suferit de gripă în timpul 
sarcinii (în primul trimestru);

c) creșterea riscului este de 30% dacă gripa mamei survine 
în al treilea trimestru al sarcinii;

d) riscurile de schizofrenie sunt mai mici în cazul 
pandemiilor de gripă;

e) excesul de mortalitate este mai mare în pandemii versus 
gripa sezonieră.

Muzeul de Istorie a Farmaciei
5. Despre Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu sunt 

adevărate următoarele afirmații:
a) a fost inaugurat în anul 1972;
b) colecțiile muzeului cuprind în jur de 6.500 de piese;
c) expoziția este organizată pe tiparul unei farmacii 

moderne;
d) secțiunile muzeului sunt: oficina, laboratorul, truse 

medicale, homeopatie;
e) ilustrează tradiția terapiei homeopate la Sibiu.

Cystone, produsul natural al companiei Himalaya, 
prezent la Congresul Societăţii Internaţionale de Urologie
Dr. Luminiţa Paraschiv
6. Despre urolitiază și infecții urinare sunt adevărate 

următoarele:
a) cea mai veche dovadă a existenței calculilor urinari 

apare în Papirusul Ebers;
b) tăblițele cuneiforme din Babilon atestă existența 

infecțiilor și calculilor urinari;
c) produsul fitoterapic Cystone are proprietăți antilitiazice 

și este un antiseptic urinar;
d) tratamentul cu Cystone la pacienții cu calculi 

pielocaliceali mici fără complicații este o alternativă 
eficientă;

e) Cystone are acțiuni antiseptice fiindcă este un 
antibiotic.

ZIR‐FOS®, „expertul“ în refacerea florei intestinale
7. Echilibrul florei intestinale este perturbat de:
a) utilizarea antibioticelor;
b) diareea neinfecțioasă;
c) clisme;
d) diete dezechilibrate;
e) excesul de alimente crude.

Noi alternative terapeutice în ulcerul venos cronic
de gambă
Dr. Andreea Molodoi
8. Principalele investigații în cazul ulcerului varicos sunt:
a) investigații biochimice cu excepția VSH‐ului și a 

colesterolului;
b) examenul bacteriologic al secreției ulceroase;
c) ecografia Doppler a sistemului venos de la membrul 

inferior;
d) examen bacteriologic pozitiv pentru stafilococ 

coagulazo‐negativ;
e) valoarea VSH – 36 mm/1h.

Beneficiile veninului de albine
9. Veninul de albine are, printre altele, următoarele 

caracteristici și virtuți terapeutice:
a) este un lichid transparent;
b) este mai dens decât apa;
c) are pH acid;
d) activează sistemul imunitar;
e) cremele pe bază de venin de albine îmbunătățesc 

circulația sanguină.

Informații despre prevenirea și combaterea gripei
10. Despre gripă sunt corecte următoarele afirmații:
a) gripa este o infecție respiratorie contagioasă;
b) epidemiile durează cel puțin 6 luni pe un continent;
c) simptomele infecției cu virus gripal nu seamănă cu alte 

infecții virale;
d) gripa e mai puțin severă decât răceala;
e) în cazuri necomplicate de gripă, simptomele se rezolvă 

spontan în 7 zile de la debut.
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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. 
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