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1. Gemoterapia este:
a) o ramură a fitoterapiei care utilizează doar 

țesuturile embrionare ale plantelor;
b) o ramura a apiterapiei;
c) o ramură a homeopatiei;
d) o ramură a alopatiei.
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2. Acneea:
a) este o afecțiune monoetiologică;
b) este o afecțiune plurietiologică a ariilor cutanate 

bogate în foliculi sebacei;
c) nu este caracterizată de alterarea keratinizării în 

foliculii piloși;
d) este una din cele mai frecvente boli 

dermatologice.
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3. Acneea poate fi influențată de:
a) radiațiile ultraviolete;
b) perioada premenstruală;
c) stres;
d) dietă.

Tulburarea de spectru autist
Diana Băbeanu
4. Diagnosticarea precoce a tulburării de spectru 

autist:
a) nu crește șansele de recuperare și integrare 

socială a copilului;
b) crește șansele de recuperare și integrare socială a 

copilului;
c) nu are un rol în evoluția ulterioară;
d) nu este relevantă pentru începerea terapiei la 

timp.
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5. Prevalența tulburării de spectru autist este:
a) de 2 ori mai mare la sexul masculin;
b) de 2 ori mai mare la sexul feminin;
c) de 4 ori mai mare la sexul masculin;
d) de 4 ori mai mare la sexul feminin.
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6. Principalele semne de alarmă ale TSA sunt:
a) lipsa privirii în ochi;
b) lipsa exprimării bucuriei;
c) lipsa de răspuns la propriul nume;
d) mișcări și posturi repetitive ale corpului.
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7. Screeningul pentru TSA poate fi aplicat de la 

vârsta de:
a) 4 ani;
b) 5 ani;
c) 7 ani;
d) 1 an.

Eficiența combinației fixe de clorură de 
cetilpiridiniu – clorhidrat de benzidamină în 
tratamentul durerii de gât
Dr. Claudiu Manea
8. În faringita acută:
a) tratamentul antibiotic nu este indicat decât dacă 

există o suspiciune clinică foarte puternică legată 
de etiologia bacteriană;

b) etiologia este virală în cele mai multe cazuri;
c) nu poate exista etiologie iritativă;
d) nu apare odinofagie.
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9. Inițierea empirică a tratamentului antibiotic în 

faringita acută se face în funcție de:
a) prezența depozitelor pultacee la nivelul 

amigdalelor palatine sau faringelui;
b) prezența poliadenopatiei laterocervicale;
c) lipsa tusei;
d) ascensiune febrilă (peste 39 de grade Celsius).

Depresia – suferința în tăcere
10. Un tratament antidepresiv administrat corect și 
la timp:
a) crește perioadele de remisiune a bolii;
b) scade durata și severitatea episodului depresiv;
c) scade riscul apariției unor episoade depresive 

viitoare;
d) nu implică psihoterapie și măsuri de psihoigienă.
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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.
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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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