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Trecut, prezent și viitor în publicitatea medicamentelor
Dr. Farm. Roxana Gavriloaia
1. În ce an s‐a înființat FDA (Food and Drug 

Administration)?
a) 1906;
b) 1927;
c) 1933;
d) 1945;
e) 1962.
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2. Primele regulamente privind publicitatea 

medicamentelor au apărut:
a) la începutul secolului al XIX‐lea;
b) 1933;
c) 1945;
d) 1955;
e) 1962.
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3. În România publicitatea medicamentelor este strict 

controlată de:
a) Ministerul Sănătății;
b) Direcția de Sănătate Publică;
c) Colegiul Farmaciștilor din România;
d) Ministerul Sănătății și Colegiul Farmaciștilor din 

România;
e) Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale.
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4. Publicitatea destinată profesioniștilor din sănătate 

trebuie obligatoriu să cuprindă:
a) denumirea medicamentului și DCI;
b) forma farmaceutică fără concentrație;
c) dozele și modul/calea de administrare;
d) prețul;
e) modul de eliberare a medicamentului și tipul de 

prescripție medicală.

Calendar de istoria farmaciei 2015
Farm. Pr. Maria‐Gabriela Suliman, Ist. Antoaneta Lucasciuc
5. Primul farmacist profesor în învățământul medico‐

farmaceutic din România la Școala Davila a fost:
a) Dimitrie Brândză;
b) Ștefan Minovici;
c) Dumitru Grigore Constantinescu;
d) Francisc Xavier Pruzinsky;
e) Ludovic Mrazec.

Efectul placebo
Prof. Dr. Ioan Bradu Iamandescu,
Conf. Dr. Mihaela Luminiţa Staicu
6. Care a fost prima substanță utilizată ca placebo?
a) carbonatul de calciu;
b) bicarbonatul de sodiu;
c) KI;
d) apa;
e) alcoolul diluat.
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7. O substanță poate fi utilizată ca „placebo“ dacă:
a) are acțiune farmacodinamică slabă;
b) are efect simptomatic;
c) are o acțiune nespecifică;
d) are o durată de acțiune lungă;
e) are timp de înjumătățire lung.

Vitamina E – vitamina „tinereţii veșnice“ 
8. Despre vitamina E sunt valabile afirmațiile:
a) este o vitamină liposolubilă;
b) în sânge se leagă de betalipoproteine;
c) contribuie la menținerea normală a membranei 

celulare;
d) accelerează apoptoza;
e) se înmagazinează în oase.

Ghid medical pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet 
zaharat
9. Ghidul pentru îngrijirea diabeticilor urmărește 

următoarele deziderate:
a) reduce variațiile în practica medicală;
b) integrarea unor servicii sau proceduri;
c) este un instrument de constrângere și control;
d) este un instrument de consens între clinicieni;
e) expune mai mult practicianul la malpraxis.
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10. Screeningul și diagnosticul diabetului gestațional 

presupune următoarele recomandări standard:
a) evaluarea riscului diabetului gestațional se va efectua cu 

ocazia primului consult prenatal;
b) gravidele cu risc crescut vor fi supuse screeningului 

imediat după confirmarea sarcinii;
c) gravidele cu risc moderat vor efectua screeningul în 

săptămânile 12‐16 de sarcină;
d) reevaluarea femeilor cu diabet gestațional se va face la 

6‐12 săptămâni post‐partum pentru depistarea 
diabetului zaharat sau a prediabetului;

e) la gravidele cu risc scăzut nu se face testarea.
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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 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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