
Prof. Dr. Farm. Laura Vicaș
Complianţa pacienţilor la tratamentul medicamentos
1)  Evaluarea complianței la tratament se poate face 
 prin:
a)  Chestionarea pacientului;
b)  Chestionarea doctorului curant;
c)  Autoraportare;
d)  Evaluarea răspunsului terapeutic;
e)  Evaluarea unor efecte adverse.

Prof. Dr. Mircea Diculescu, Alexandru Lupu, 
Mihai Andrei, Anamaria Cătuneanu
Soluţii terapeutice moderne și modulate în bolile 
inflamatorii cronice
2)  Boala Crohn și rectocolita ulcero‐hemoragică:
a)  Sunt boli inflamatorii intestinale acute;
b)  Sunt boli inflamatorii intestinale cronice;
c)  Au caracteristici histopatologice clasice ale
 inflamației cronice;
d)  Au un spectru larg de afecțiuni;
e)  Reprezintă sindroame diferite.

3)  Complicațiile intestinale ale bolilor inflamatorii 
 nespecifice sunt:
a)  Megacolonul toxic;
b)  Perforația intestinală;
c)  Hemoragia digestivă superioară;
d)  Hemoragia digestivă inferioară severă;
e)  Perforația rectală.
 

Prof. Dr. Doina Drăgănescu, Sorin Pompiliu Aburel, 
Ion Bogdan Dumitrescu
Radiofarmacia – domeniu de perspectivă în practica 
farmaceutică din România
4)  Radiofarmaceuticele:
a)  Sunt medicamente radioactive;
b)  Au două componente: un radionuclid și un ligand;
c)  Sunt utile exclusiv în scop diagnostic;
d)  Emit radiații alfa, beta, gamma, care sunt 
 utilizabile pentru diagnosticul afecțiunilor 
 țesuturilor și organelor;
e)  Sunt medicamente nerecomandate pentru 
 utilizarea în terapie, din cauza toxicității mari.

5)  Farmacia nucleară:
a)  Funcționează pe baza reglementărilor specifice 
 farmaciei de spital, precum și celor dedicate  
 activității cu substanțe radioactive;
b)  Respectă procedurile și protocoalele pe baza 
 cărora se face aprovizionarea, dispensarea sau  
depozitarea medicamentelor;
c)  Deoarece energia radiaților emise de radioizotopii  
utilizați în domeniul medical are valori foarte mici, 
 nu este necesară protecția personalului care îi  
 manipulează;
d)  Folosește radioizotopi ca liganzi pentru obținerea  
medicamentelor radiofarmaceutice;
e)  Nu are depozit pentru medicamentele 
 radiofarmaceutice deoarece, fiind radioactive, au 
 timp de valabilitate foarte mic.

Dr. Daniela Pomponiu, Farmacist Primar Nela Vîlceanu
Erorile de medicaţie din perspectiva activităţii de  
farmacovigilenţă
6)  Erorile de medicație pot pune viața în pericol din 
 cauza:
a)  Supradozării;
b)  Subdozării;
c)  Schimbării căii de administrare;
d)  Administrării la o populație greșită de pacienți;
e) Niciuna din cele de mai sus.

Asist. Univ. Drd. Anca Buzescu, Conf. Dr. Cornel Chiriță, 
Conf. Dr. Simona Negreș
Osteoporoza – factori de risc, modalităţi de diagnostic, 
farmacoterapie
7)  Factorii favorizanți în aparația osteoporozei:
a)  Menopauza;
b)  Istoric familial;
c)  Antecedente de fractură de șold, la mamă;
d)  Fracturi de fragilitate în antecedente personale;
e)  Osteoporoze secundare.

8)  Principalii factori de risc pentru hipovitaminoza D 
 sunt:
a)  Insuficiență hepatică cronică;
b)  Administrarea de antiepileptice;
c)  Obezitate;
d)  Imobilizare prelungită;
e)  Expunere redusă la soare.

Prof. Dr. Victoria Hîrjău, Dr. Mircea Hîrjău
Formulări farmaceutice orale cu eliberare modificată 
9)  Principalele formulări gastro‐retentive sunt:
a)  Sisteme cu densitate mare;
b)  Sisteme bazate pe inhibare și expandare;
c)  Sisteme bioadezive;
d)  Sisteme flotabile;
e)  Niciuna din cele de mai sus.

Farm. Primar Nela Vîlceanu, 
Ing. chim. specialist Marina Popescu 
Aspecte farmaceutice și de reglementare specifice 
dezvoltării formulării medicamentelor de uz pediatric
10)  Printre caracteristicele specifice populației 
 pediatrice amintim:
a)  Copii sunt adulți mici;
b)  Nu există diferențe fiziologice;
c)  Se asociază cu riscul de dozare neadecvată;
d)  Nu reprezintă o grupă omogenă;
e)  Studiile clinice la adulți nu sunt neapărat 
 predictibile la copii.
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    consecutive

*Pentru 1 abonament (4 apariþii)
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Stimaţi cititori,

  Pe parcursul anului 2013, 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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