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Actualităţi privind efectul curativ al aerosolilor salini 
Conf. Dr. Lăcrămioara Ochiuz, Prof. Dr. Iuliana Popovici
1.  Aerosolii salini au efect terapeutic:
a)  La nivelul căilor respiratorii respiratorii exclusiv.
b)  La nivelul tegumentelor exclusiv.
c)  La nivelul căilor respiratorii, precum și la nivel 
 cutanat.
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2.  Halocamera are următoarele caracteristici:
a)  Curenți de aer puternici în interiorul ei.
b)  Temperatură variabilă.
c)  Circulație forțată a curenților de aer prin pereții de 
 sare cu porozitate controlată, umiditate 
 monitorizată, temperatură constantă controlată 
 digital, sistem automat de regenerare a atmosferei.
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3.  Acțiunea aerosolilor salini este complexă la nivelul 
căilor respiratorii și constă în:
a)  Efect bactericid, bacteriostatic și fungicid.
b)  Normalizarea biocenozei cutanate.
c)  Stabilizarea microflorei normale în căile respiratorii, 
 cu diminuarea procesului inflamator.

Siguranţa utilizării paracetamolului în sarcină şi la 
copiii mici
Carolina Negrei, Roxana Stroe, Nicolae Fotin, 
Nela Vîlceanu
4.  Supradozajul paracetamolului se poate observa:
a)  La orice grupă de vârstă.
b)  La aproximativ 24‐48 de ore după ingestia acută.
c)  Doar la pacienții sub 1 an.
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5.  Pentru evitarea supradozării neintenționate de 
 paracetamol la nou‐născuți:
a)  Se recomandă precizarea volumului destinat 
 administrării în mililitri (ml).
b)  Respectarea recomandărilor în funcție de greutate 
 exclusiv.
c)  Respectarea recomandărilor de dozare în funcție de 
 greutate și a factorilor individuali de risc.
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6.  Toxicitatea paracetamolului are ca rezultat:
a)  Apariția leziunilor hepatice, care pot avansa până la 
 insuficiența hepatică fulminantă.
b)  Creșteri asimptomatice ale transaminazelor la 
 administrarea cronică.
c)  Leziuni la nivel cerebral ca urmare a traversării 
 barierei hematoencefalice.

Ebola – un război pe care omenirea trebuie să‐l câştige 
Dr. Viorel Alexandrescu
7.  Ebola este o boală:
a)  Cu etiologie necunoscută.
b)  Virală cronică.
c)  Virală acută.
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8.  Ebola se poate transmite în populațiile umane:
a)  Doar prin contact direct.
b)  Prin contact direct și indirect.
c)  Doar prin contact om‐om.
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9.  Tabloul clinic al Ebolei este deseori caracterizat 
 prin:
a)  Debut lent.
b)  Debut brusc, cu febră, slăbiciune intensă, dureri 
 musculare urmate de semne ale afectării digestive.
c)  Debut brusc, fără febră sau semne digestive.

Actualităţi şi perspective privind cercetarea rezistenţei 
multimedicamentoase în farmacoterapia afecţiunilor 
sistemului nervos central 
Alina Crenguţa Nicolae, Cristina Manuela Drăgoi, 
Andreea‐Letiţia Arsene
10. Metodele de studiu pentru descoperirea de 
 medicamente active la nivelul SNC (sistem nervos 
 central) pot fi:
a)  Doar metode clasice pentru studierea pătrunderii 
 medicamentelor în creier.
b)  Pot fi diferite, diferențiind mai clar distribuția 
 cerebrală a medicamentelor.
c)  Metode clasice, teste in vitro și in vivo.



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 ((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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