
1. Determinați cauzele sinuzitelor: 

a) habituale 

b) generale 

c) de rasă 

d) regionale şi de vecinătate 

e) de mediu ambiant şi de producţie 

 2. Din tonsilitele acute secundare fac parte: 

a) angine din cursul bolilor infectocontagioase 

b) angine din cursul bolilor oftalmice 

c) angine din cursul bolilor hematologice 

d) angine din cursul bolilor otice 

e) angine din cursul bolilor congenitale 

 3. Selectați simptomele generale ale sinuzitelor: 

a) hiperemia aripilor nazale 

b) obstrucţie nazală unilaterală 

c) durerea în regiunea sinusului 

d) secreţie nazală muco-purulentă 

e) scăderea auzului 

 4. Farmacoterapia anginei include grupele de preparate: 

a) antibacteriane 

b) antiprotozoice 

c) desensibilizante 

d) expectorante 

e) analgezice/antipiretice  

 5.   Farmacoterapia sinuzitei include: 

a) imunodepresante 

b) desensibilizante 

c) enzime proteolitice  

d) decongestive 

e) nootrope 

 6.   Determinați сauzele locale și regionale în dezvoltarea sinuzitei: 

a) rinite 

b) deviaţie de sept nazal  

c) carie dentară 

d) amigdalită cronică cu acutizări 

e)  dilatarea orificiului sinuzal de ventilaţie 

 7.   Evidențiați simptomele sinusitei: 

a) fotofobie 

b) acufene 

c) lăcrimare 

d) algii frontale 

e) dizartrie 

 8. Angina foliculară se caracterizează prin: 

a) debut acut 

b) folicule hemoragice 

c) vomă 

d) oboseală 

e) febră  

 9.   Farmacoterapia sinuzitelor include următoarele grupe de preparate: 



a) anticolinesterazice 

b) decongestive 

c) desensibilizante 

d) enzime proteolitice 

e) antiinflamatoare 

 10.   Clasificărea sinuzitelor după sediul anatomic şi anatomo-topografic include: 

a) occipitale 

b) maxilare 

c) temporale 

d) etmoidale 

e) frontale 

 11.   Angina catarală (eritematoasă) se caracterizează prin: 

a) senzaţie de corp străin în faringe 

b) acufene 

c) depuneri fibroase de culoare alb-gălbui 

d) hiperemie difuză a mucoasei faringelui 

e) edem şi infiltraţie în faringe 

 12.   Enumerați simptomele generale ale sinuzitelor: 

a) iradierea regională a durerii  

b) intensificarea durerii la apăsarea pe peretele sinusului  

c) mărirea tensiunii intraoculare 

d) tumefierea obrazului şi pleoapelor 

e) tumefierea nasului 

 13.   Farmacoterapia sinuzitei include: 

a) vasodilatatoare  

b) antibiotice  

c) analgezice  

d) decongestive  

e) antimigrenoase 

 14.   Anginele se clasifică în următoarele forme: 

a) subacute 

b) acute 

c) supraacute 

d) cronice 

e) trenante 

 15.   Evidențiați simptomele anginei foliculare şi lacunare: 

a) hipotrofie pronunţată a amigdalelor 

b) simptome de intoxicaţie  

c) creşterea temperaturii până la 39-40 0 C 

d) acufene 

e) debut acut 

 16.   După sediul anatomic şi anatomo-topografic sinuzitele pot fi: 

a) temporale 

b) maxilare 

c) etmoidale 

d) frontale 

e) sfenoidale 

 17.   Tabloul clinic al sinuzitelor se manifestă prin:  

a) eliminări muco-purulente 



b) eliminări hemoragice 

c) iradierea durerii în regiunea frontală 

d) iradierea durerii în regiunea occipitală 

e) intensificarea durerii la apăsarea pe peretele sinusului 

 18.   Farmacoterapia anginelor include urmatoarele preparate:  

a) analgezicele opiacee 

b) tratamentul antibacterian 

c) preparate decongestive 

d) H1 histaminoblocante 

e) gargarisme cu antiseptice 

 19.   Anginele secundare se întâlnesc în următoarele patologii: 

a) difterie 

b) dizenterie 

c) scarlatină 

d) leucemie 

e) migrenă 

 20.   Enumerați simptomele anginei foliculare: 

a) folicule supurate 

b) folicule hemoragice 

c) depuneri mici de culoare alb-gălbui 

d) vezicule mici 

e) simptome de intoxicaţie 

 21.   Precizați  factorii predispozanţi în dezvoltarea sinuzitei cronice: 

a) hipertrofia mucoasei nazale 

b) deviaţie de sept nazal  

c) hipotrofia mucoasei nazale 

d) obstrucţia orificiului sinuzal de ventilaţie 

e) dilatarea orificiului sinuzal de ventilaţie 

 22.   Stabiliți semnele clinice ale psoriazisului: 

a) pustule roşietice 

b) erupţia pe feţele de extensie ale coatelor şi genunchilor 

c) papule roşietice 

d) erupţia, de regulă, începe pe torace şi gât 

e) nu este contagios 

 23.   Selectați formele pediculozei: 

a) de cap  

b) de corp  

c) de torace  

d) pubiană  

e) genitală 

 24.   Marcați  măsurile de preventie în acnee: 

a) nu trebuie utilizate substanţe degresante  

b) nu trebuie utilizate în exces farduri, fonduri de ten şi pudre 

c) nu trebuie utilizate substanţe keratolitice 

d) de evitat fructele şi legumele 

e) de evitat expunerea la vânt, aer rece sau cald 

 25.   De selectat derivaţii vitaminei A (retinoizii), utilizaţi în psoriazis: 

a) metotrexat  

b) etretinat  



c) nimesulid  

d) acitretină 

e) peroxid de benzoil 

 26.   Stabiliți manifestările acneei: 

a) papule negre 

b) puncte negre 

c) vezicule cu exsudat transparent 

d) pustule cu conţinut purulent 

e) prurit 

 27.   Căile de transmitere a pediculozei sunt: 

a) habituală  

b) transplacentară  

c) parenterală  

d) fecal-orală  

e) sexuală 

 28.   Numiți glucocorticoizii utilizaţi în tratamentul local al psoriazisului: 

a) acid acetilsalicilic  

b) mometasonă  

c) clobetasol  

d) micoseptină 

e) betametasonă 

 29.   Pediculoza se manifestă prin: 

a) prurit 

b) edem 

c) excoriaţii produse de scărpinat 

d) iritaibilitate 

e) alopecie 

 30.   De selectat grupele de preparate utilizate în tratamentul acneei: 

a) desensibilizante   

b) retinoizi  

c) androgeni  

d) estrogeni  

e) antibiotice 

 31.   Precizati grupele preparatelor antibacteriene de elecţie, utilizate în acnee: 

a) macrolide  

b) aminoglicozide 

c) peniciline  

d) tetracicline  

e) cefalosporine 

 32.   Stabiliți semnele clinice ale scabiei: 

a) erupţii scuamoase 

b) excoriaţii acoperite cu cruste 

c) şanţuri scobioase 

d) prurit intens nocturn 

e) placarde de papule 

 33.   Enumerați grupele de preparate utilizate în tratamentul general al psoriazisului: 

a) tranchilizante 

b) retinoizi 

c) antiinflamatoare nesteroidiene 



d) antibacteriene 

e) desensibilizante 

 34.   Remediile utilizate în pediculoză sunt: 

a) cromoglicat de sodiu  

b) emulsie carbofos  

c) malathion  

d) miramistină  

e) permetrină 

 35.   Marcați factorii etiologici ai acneei: 

a) endocrini  

b) cardiovasculari  

c) digestivi  

d) alergici  

e) neuro-psihici 

 36.   Selectați preparatele locale în acnee: 

a) acid azelaic  

b) acid salicilic  

c) peroxid de benzoil 

d) mometasonă 

e) isotretinoină 

 37.   Numiți metodele nonfarmacologice de eradicare a pediculozei: 

a) repaos la pat 

b) tunderea sau raderea părului 

c) aranjarea părului 

d) fierberea lenjeriei 

e) pielea capului spălată cu apă caldă şi săpun 

 38.   Marcați desensibilizantele utilizate în psoriazis: 

a) natriu tiosulfat 

b) sorbifer 

c) calciu clorat  

d) magneziu sulfat 

e) natriu bicarbonat 

 39.   Numiți elementele cutanate secundare: 

a) macula 

b) escoriație 

c) pustulă  

d) crustă  

e) veziculă 

 40.   Stabiliți elementele caracteristice psoriazisului: 

a) scuamă  

b) pustulă 

c) bulă  

d) papulă  

e) maculă 

 41.   Marcați preparatele utilizate local în pediculoză: 

a) permetrină 

b) emulsie carbofos 

c) peroxid de hidrogen 

d) malathion 



e) isotretinoină 

 42.   Căile de transmitere ale scabiei sunt următoarele, cu excepția. Marcați aceste excepții: 

a) fecal-orală 

b) sexuală 

c) prin lenjerie de pat 

d) prin haine 

e) aeriană 

 43.   Numiți efectele determinate de acțiunea preparatelor antihistaminice: 

a) vasodilataţia vaselor periferice 

b) vasoconstricţia vaselor periferice 

c) acțiune anticolinergică    

d) acțiune adrenomimetică    

e) reducerea permeabilităţii capilare 

 44.   Stabiliți manifestările clinice ale polinozei: 

a) angină lacunară 

b) conjunctivită alergică 

c) rinită alergică 

d) astm bronşic 

e) gingivită alergică 

 45.   Numiți glucocorticoizii topici: 

a) prednisololon 

b) beclometason 

c) fenspirid 

d) budesonid 

e) flunisolid 

 46.   Stabiliți cauzele care declanşează cel mai fercvent urticaria: 

a) oscilaţiile TA 

b) alimentele 

c) medicamentele 

d) hipovitaminozele 

e) detergenţii 

 47.   Antihistaminicele H1 (generaţia I) exercită următoarele efecte adverse: 

a) sialoree  

b) xerostomie 

c) vomă   

d) somnolenţă  

e) agitaţie psihomotorie 

 48.   Stabiliți manifestările cutanate ale polinozei:  

a) urticarie 

b) piodermie 

c) acnee 

d) edem angioneurotic 

e) dermatită 

 49.   Tratamentul urticariei include următoarele grupe de preparate: 

a) adrenoblocante 

b) adrenomimetice 

c) antihistaminice 

d) stabilizatoare ale mastocitelor 

e) anticolinesterazice 



 50.   Marcați grupele de preparate utilizate în tratamentul polinozelor: 

a) antihistaminice 

b) vasoconstrictoare locale 

c) analgezice 

d) antibiotice 

e) inhibitoarele degranulării mastocitelor 

 51.   Numiți preparatele antihistaminice „de zi": 

a) difenhidramină   

b) loratadină   

c) cetirizină 

d) clemastină   

e) cloropiramină   

 52.   Selectați grupele de preparate utilizate în edemul angioneurotic: 

a) diuretice 

b) gastroprotectoare 

c) glucocorticoizi 

d) ganglioblocante 

e) antihistaminice 

 53.   Enumerați preparatele antihistaminice de generaţia a III-a: 

a) astemizol 

b) desloratadină 

c) difenhidramina 

d) levocetirizină 

e) cloropiramină 

 54.   Marcați preparatele antihistaminice de generaţia a II-a: 

a) astemizol   

b) loratadină   

c) cetirizină 

d) ebastină   

e) cloropiramină   

 55.   Enumerați  preparatele antipruriginoase topice:  

a) soluţie timol 

b) soluţie mentol 

c) soluţie carbamid  

d) soluţie levocobastină  

e) gel bamipină 

 56.   Numiți preparatele antihistaminice H1: 

a) astemizol   

b) alprazolam   

c) cetirizină 

d) clorpromazină 

e) cloropiramină   

 57.   Marcați caracteristicele polinozelor: 

a) caracterul sezonier al manifestărilor clinice  

b) durata erupţiei este de minute sau maxim 2-3 zile  

c) rinită, conjunctivită alergică 

d) apare la pătrunderea alergenilor inhalați  

e) apare la pătrunderea alergenilor alimentari  

 58.   Numiți glucocorticoizii în tratamentul edemului angioneurotic: 



a) dexametasonă 

b) mometasonă 

c) betametasonă 

d) fenspirid 

e) prednizolonă 

 59.   Anemiile se clasifică în următoarele grupe:  

a) anemii prin pierdere de micro- şi macroelemente 

b) anemii prin pierdere de sânge 

c) anemii prin dereglări de hematopoieză 

d) anemii prin distrugeri exagerate a hematiilor 

e) anemii prin formare exagerată a hematiilor 

 60.   Stabiliți simptomele sindromului sideropenic din cadrul anemiei feriprive: 

a) îngreuierea deglutiţiei produselor alimentare uscate sau tari 

b) diaree 

c) stomatită angulară 

d) steatoză hepatică 

e) limba cu luciu, poleită 

 61.   Numiți preparatele de fier pentru uz peroral: 

a) fercoven 

b) fier sulfat 

c) ferroplex 

d) ferroceron 

e) ferbitol 

 62.   Marcați preparatele hemostatice utilizate în anemiile posthemoragice: 

a) trombină  

b) etilbiscumacetat  

c) pentoxifilină  

d) menadionă    

e) acid aminocaproic 

 63.   Stabiliți simptomele caracteristice pentru anemia posthemoragică: 

a) vertij  

b) hipotonie  

c) hipersalivaţie  

d) bradicardie  

e) cianoza tegumentelor 

 64.   Marcați cauzele apariţiei anemiei feriprive: 

a) radiaţii ionizante 

b) disbacterioze 

c) coagulopatii 

d) gastrite erozive sau hemoragice 

e) hemoragii uterine 

 65.   Stabiliți măsurile de menţinere a volemiei în anemiile posthemoragice: 

a) dextrani  

b) albumină  

c) soluţii saline  

d) crioprecipitat  

e) cianocobalamină  

 66.   Fierul se utilizează pentru sinteza următoarelor enzime: 

a) ciclooxigenazei  



b) citocromilor  

c) peroxidazei  

d) lizozomilor  

e) catalazei 

 67.   Numiți cauzele principale ale anemiilor feriprive: 

a) administrarea preparatelor antibacteriene 

b) gastrectomia 

c) hemoragii cronice 

d) sarcina 

e) tumori ale timusului 

 68.   Numiți simptomele caracteristice sindromului anemic: 

a) tahicardie  

b) glosită  

c) palpitaţii  

d) poliurie  

e) vertij 

 69.   Stabiliți indicaţiile utilizării parenterale a preparatelor de fier: 

a) ulcer gastric şi duodenal 

b) astm bronşic 

c) rezecţii gastrice sau intestinale 

d) intoleranţa preparatelor perorale 

e) hepatite cronice 

 70.   Numiți preparatele feriprive pentru administrarea parenterală: 

a) ferroplex  

b) ferrum-lek  

c) ferrocal  

d) ferbitol  

e) fercoven 

 71.   Numiți sindroamele caracteristice anemiei feriprive: 

a) posthemoragic  

b) anemic  

c) pernicios  

d) hipoplastic 

e) sideropenic 

 72.   Marcați preparatele vasoprotectoare indicate în tratamentul anemiei posthemoragice: 

a) fibrinogen  

b) etamzilat  

c) cianocobalamină  

d) acid ascorbic  

e) menadionă 

 73.   Stabiliți contraindicaţiile preparatelor de fier: 

a) anemii aplastice 

b) anemii posthemoragice 

c) anemii hemolitice 

d) anemii megaloblastice 

e) leucemii 

 74.   Stabiliți simptomele sindromului hemolitic din cadrul anemiei hemolitice: 

a) icter al sclerelor şi tegumentelor  

b) diaree 



c) gingivită 

d) culoarea întunecată a urinei 

e) bilirubinemie indirectă 

 75.   Stabiliți semnele clinice ale anemiei hemolitice eriditare (microsferocitare): 

a) tahicardie 

b) xerostomie 

c) vertij 

d) icter 

e) tremor 

 76.   Stabiliți formele de gravitate ale hemofiliei după nivelul factorilor antihemofilici: 

a) uşoară  

b) foarte gravă  

c) malignă  

d) gravă    

e) gravitate medie 

 77.   Indicati simptomele caracteristice ale hemofiliei: 

a) hematurie  

b) icter  

c) hemoragii  

d) hematoame  

e) splenomegalie 

 78.   Numiți formele hemofiliei: 

a) hemofilia A  

b) hemofilia B  

c) hemofilia C  

d) hemofilia D  

e) hemofilia E  

 79.   Enumerați complicaţiile hemofiliei: 

a) poliurie 

b) anurie 

c) infectarea hematoamelor  

d) tromboze  

e) colică renală 

 80.   Stabiliți simptomele sindromului anemic: 

a) poliurie  

b) glosită  

c) palpitaţii  

d) tahicardie   

e) vertij 

 81.   Numiți simptomele caracteristice anemiei hemolitie autoimune: 

a) dispnee 

b) poliurie 

c) icter  

d) vomă 

e) febră 

 82.   Numiți manifestările afectării articulaţiilor în hemofilie: 

a) osteoartroză hemoragic-distructivă cronică 

b) osteochondroză 

c) sindrom reumatoid secundar 



d) sarcaidoză 

e) hemartroză acută 

 83.   Numiți semnele clinice al anemii hemolitice eriditare: 

a) ulceraţii trofice pe gambe 

b) edeme 

c) masele fecale devin negre 

d) icter al sclerelor, tegumentelor 

e) la copii craniul în formă de turrn 

84.   Numiți afirmaţiile corecte pentru hemofilie: 

a) se îmbolnaveste exclusiv sexul feminin 

b) este o boală genetică, tipul recesiv încrucişat cu sexul 

c) bărbatii nu sunt afectati 

d) se îmbolnavesc aproape exclusiv bărbaţii 

e) gena responsabila de sinteza factorilor VIII şi IX se localizează în cromosomul X 

 85.   Numiţi principiile de tratament ale anemiilor hemolitice autoimune: 

a) ciclofosfamidă  

b) splenectomie 

c) ferrocal  

d) prednisolon  

e) azatioprină 

 86.   Stabiliți sindroamele caracteristice anemiei hemolitice eriditare microsferocitare: 

a) posthemoragic  

b) anemic  

c) hemolitic  

d) hipoplastic 

e) sideropenic 

 87.   Numiți preparatele indicate în tratamentul hemofiliei: 

a) crioprecipitat  

b) prednisolon 

c) concetratele factorului VIII      

d) acid pantotenic  

e) plasmă antihemofilică 

 88. Numiți localizările hemolizei eritrocitelor în anemii hemolitice autoimune: 

a) măduva osoasă 

b) ficat 

c) rinichi 

d) pancreas 

e) splină 

 89.   Numiți clasificarea anemiilor hemolitice ereditare: 

a) AH prin dereglarea membranei eritrocitelor 

b) AH prin dereglarea membranei reticulocitelor  

c) AH prin dereglarea membranei limfocitelor 

d) AH prin dereglarea activităţii enzimelor în eritrocite 

e) AH prin dereglarea structurii sintezei lanţurilor globinei 

 

 90.   Numiți formele anemiilor hemolitice autoimune după evoluţia clinică: 

a) subacută   

b) acută   

c) supraacută 



d) cronică  

e) tardivă 

 91.   Numiți factorii de coagulare care determină hemofilia: 

a) XI  

b) IX  

c) III   

d) X 

e) VIII    

 92.   Marcați cauzele anemiei megaloblastice: 

a) artrita reumatoidă 

b) afecțiuni intestinale cronice 

c) afecțiuni hepatice 

d) colecistită cronică 

e) paraziţi intestinali 

 93.   Numiți sindroamele clinice ale anemiei B12-deficitare: 

a) anemic 

b) renal 

c) digestiv 

d) neurologic 

e) sideropenic 

 94.   Stabiliți manifestările anemiei aplastice: 

a) eritrocitoză  

b) anemie  

c) leucopenie  

d) trombocitopenie  

e) trompocitopatie 

 95.   Numiți grupele de preparate utilizate în tratamentul anemiilor hipo- şi apastice: 

a) trombolitice 

b) componenţi sanguini 

c) imunosupresive 

d) imunostimulatoare 

e) antibiotice 

 96.   Enumerați cauzele anemiei prin deficit de acid folic: 

a) coagulopatii 

b) sindrom de malabsorbţie 

c) endocrinopatii 

d) alcoolism cronic 

e) afecțiuni hepatice 

 97.   Marcați semnele caracteristice pentru sindromul digestiv al anemiei B12-deficitare: 

a) glosită 

b) pirozis 

c) achilie gastrică  

d) hemoragie gastrică 

e) dereglări dispeptice 

 98.   Acidul folic participă în: 

a) sinteza proteinelor 

b) sinteza acizilor nucleici 

c) peroxidarea lipidelor  

d) fosforilarea oxidativă 



e) gluconeogeneză 

 99.   Numiți deosebirile anemiei pin deficit de acid folic fată de anemia B12 deficitară: 

a) prezenţa sindromului hemoragic 

b) lipsa sindromului neurologic 

c) lipsa sindromului anemic 

d) lipsa sindromului digestiv 

e) prezenţa sindromului infecţios 

 100.   Marcați sindroamele anemiei aplastice: 

a) anemic 

b) complicaţiilor infecţioase 

c) digestiv 

d) hemostatic 

e) hemoragic 

 101.   Indicati metodele de tratament nonfarmacologic ale anemiei aplastice: 

a) protezare vasculară 

b) gastrectomie 

c) splenectomie 

d) transplant medular 

e) transplant hepatic 

 102.   Numiți factorii etiologici ai anemiilor hipo- sau aplastice: 

a) radiaţia ionizantă 

b) hipotireoza 

c) administrarea preparatelor citostatice 

d) hepatita virală  

e) pancreatita cronică 

 103.   Numiți preparatele care reduc absorbţia acidului folic: 

a) acid ascorbic 

b) fenobarbital 

c) ciclosporină 

d) menadion 

e) contraceptive 

 104.   Marcați efectele farmacologice ale vitaminei B12: 

a) participă activ la metabolismul proteinelor, lipidelor şi glucidelor 

b) manifestă efect antioxidant 

c) intervine în procesul de maturare a eritrocitelor 

d) are rol benefic asupra tractului gastrointestinal 

e) participă la detoxifierea organismului 

 105.   Marcați vitaminele utilizate în tratamentul anemiei megaloblastice: 

 

a) acid folic 

b) tocoferol 

c) coamidă 

d) cianocobalamină 

e) acid nicotinic 

 106.   Enumerați grupele de preparate în tratamentul dizenteriei: 

a) laxative 

b) antibacteriene 

c) solutii saline 

d) antiinflamatoare 



e) adsorbante 

 107.   Numiți căile de transmitere ale dizenteriei: 

a) fecal-orală 

b) hidrică 

c) aerogenă 

d) habituală 

e) alimentară 

 108.   Marcați  grupele de preparate utilizate în dizenterie: 

a) antiparazitare 

b) adsorbante  

c) vitamine  

d) soluţii glucoelectrolitice 

e) antiinflamatoare 

 109.   Numiți preparatele antidiareice: 

a) sulfat de magneziu  

b) loperamidă  

c) difenoxilat  

d) pancreatină           

e) cărbune medicinal 

 110.   Stabiliți simptomele caracteristice pentru  dizenterie: 

a) tenesme 

b) artralgie 

c) dureri lancinante în partea inferioară a abdomenului 

d) dureri sâcâitoare în regiunea epigastrică 

e) diaree 

 111.   Enumerați formele clinice ale dizenteriei: 

a) tipică 

b) frustă 

c) congenitală 

d) atipică 

e) toxică 

 112.   Marcați preparatele adsorbante: 

a) orază  

b) cărbune medicinal  

c) medicas E  

d) polifepan  

e) pancreatină 

 113.   Numiți formele evolutive ale bolilor infecţioase: 

a) acută 

b) subacută 

c) cronică 

d) stare de portaj de infecţie 

e) trenantă 

 114.   Marcați simptomele clinice caracteristice pentru dizenterie: 

a) frisoane, febră 38-39C  

b) dureri în regiunea iliacă dreaptă 

c) diaree cu mucus şi striuri de sânge 

d) dureri în regiunea iliacă stângă 

e) tenesme 



 115.   Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul  dizenteriei: 

a) peniciline 

b) fluorochinolone 

c) nitrofurani 

d) macrolide 

e) tetracicline 

 116.   Selectați derivaţii nitrofuranului: 

a) nifuroxazidă  

b) tinidazol  

c) furazolidonă  

d) ceftriaxonă 

e) nitrofurantoină 

 117.   Marcați indicatiile preparatelor antibacteriene în infecţii intestinale: 

a) dizenterie 

b) forma generalizată a salmonelozei 

c) forma gastrointestinală a salmonelozei 

d) toxicoinfecţia intestinală cu afectarea altor ţesuturi şi organe 

e) toxicoinfecţia intestinală de evoluţie uşoară 

 118.   Stabiliți particularitătile scaunului în dizenterie: 

a) scaune frecvente  

b) scaune false 

c) diaree cu mucus şi striuri de sânge 

d) diaree abundentă fără modificări patologice 

e) diaree hemoragică  

 119.   Selectați grupele de preparate antibacteriene utilizate în tratamentul dizenteriei: 

a) macrolide  

b) tetracicline 

c) peniciline     

d) cloramfenicol 

e) sulfanilamide 

 120.   Marcați eubioticele: 

a) lactobacterină 

b) pancreatină 

c) bifidumbacterină  

d) pepsină 

e) bificol 

 121.   Numiți formele clinice ale salmonelozei: 

a) congenitală 

b) atipică 

c) generalizată, tip tifoid 

d) generalizată, tip septicopiemic 

e) gastrointestinală 

 122.   Enumerați grupele de preparate indicate în tratamentul formelor generelizate ale 

salmonelozei: 

a) laxative 

b) antibacteriene 

c) detoxifiante 

d) desensibilizante 

e) secretolitice 



 123.   Toxicoinfecţiile alimentare se caracterizează prin: 

a) transmitere fecal-orală 

b) debut acut 

c) debut lent 

d) simptome de gastroenterită 

e) simptome neurologice 

 124.   Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul toxicoinfecţiilor alimentare: 

a) adsorbante 

b) antimicotice 

c) antivirale 

d) soluţii glucoelectrolitice 

e) vitamine 

 125.   Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul formei gastrointestinale a 

salmonelozei: 

a) preparate enzimatice 

b) antibacteriene 

c) vitamine 

d) soluţii saline 

e) glucocorticoizi 

 126.   Stabiliți particularitătile scaunului în salmoneloză: 

a) scaun frecvent 

b) scaun abundent şi lichid 

c) scaun în cantitate redusă 

d) scaun cu mucus şi striuri de sânge 

e) scaun purulent 

 127.   Numiți soluţiile saline utilizate pentru rehidratare: 

a) deltasodiu 

b) lactasodiu 

c) trisodiu 

d) acesodiu 

e) cuartasodiu 

 128.   Enumerați preparatele adsorbante: 

a) medicas E 

b) cărbune medicinal  

c) oxifenamidă  

d) fenfluramină  

e) polifepan 

 129.   Numiți formele evoluive ale  bolilor infecţioase: 

a) trenantă 

b) cronică 

c) subacută 

d) stare de portaj de infecţie 

e) acută  

 130.   Numiți simptomele clinice caracteristice pentru salmoneloză: 

a) dureri în regiunea epigastrică sau ombilicală 

b) dureri în regiunea iliacă dreaptă 

c) diaree cu mucus şi striuri de sânge 

d) diaree abundentă, uneori cu mucus 

e) simptome de deshidratare 



 131.   Selectați preparatele utilizate în tratamentul toxicoinfecţiilor alimentare: 

a) trisodiu 

b) loperamidă 

c) pancreatină 

d) linex 

e) prednisolon 

 132.   Stabiliți semnele clinice ale salmonelozei generalizate, tipul tifoid: 

a) febra de tip neregulat 

b) astenia 

c) sialorea 

d) excebilitate 

e) hepatomegalie, splenomegalie 

 133.   Numiți perioadele procesului infecţios: 

a) de incubaţie 

b) inițială 

c) prodromală 

d) de stare 

e) de reconvalescenţă 

 134.   Marcați plantele utilizate în bolile infecțioase: 

a) nuc  

b) crușin 

c) stejar 

d) revent 

e) musetel  

 135.   Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul formei gastrointestinale ale 

salmonelozei: 

a) antibacteriene  

b) soluţii saline  

c) antidiareice  

d) adsorbante  

e) antienzimatice  

 136.   Enumerați simptomele deshidratării în bolile infecțioase:  

a)  febră  

b) vertij  

c) xerostomie   

d) colaps  

e) cianoză 

 137.   Enumărati elementele cutanate primare: 

a) eroziune  

b) papulă  

c) pustulă  

d) crustă  

e) veziculă 

 138.   Pilomicozele se caracterizează prin: 

a) se localizează pe partea piloasă a capului 

b) se localizează preponderent în regiunea inghinală 

c) se manifestă prin macule bine delimitate 

d) se manifestă prin focare de alopeţie bine delimitate 

e) se manifestă prin erupţii eritemato-scuamoase 



 139.   Selectați  grupele de preparate utilizate în tratamentul general al piodermitelor: 

a) antivirale 

b) antibacteriene 

c) imunosupresoare 

d) imunomodulatoare specifice 

e) vitamine 

 140.   Enumerați preparatele antivirale utilizate în tratamentul local al virozelor cutanate: 

a) oxolină  

b) fluocinolonă  

c) omoconazol  

d) albastru de metilen  

e) aciclovir 

 141.   Enumerați elementele cutanate secundare: 

a) vezicula  

b) scuama  

c) excoriaţia  

d) bula  

e) crusta 

 142.   Stafilodermiile se caracterizează prin: 

a) se localizează la nivelul pielii glabre 

b) se localizează la nivelul foliculilor piloşi şi glandelor sudoripare 

c) se manifestă prin bule 

d) se manifestă prin pustule centrate de un fir de păr 

e) se manifestă prin vezicule mici grupate 

 

 143.   Enumerați unguentele cu acțiune antimicotică: 

a) bacitracină  

b) omoconazol  

c) izoconazol  

d) clotrimazol  

e)  fluocinolonă 

 144.   Stabiliți particularitătile herpesului simplu: 

a) se localizează pe aripile nasului, comisura bucală 

b) se localizează pe traseul nervilor senzitivi 

c) se manifestă prin vezicule mici 

d) se manifestă prin bule 

e)  se manifestă prin pustule 

 145.   Marcați preparatele antivirale utilizate în tratamentul general al herpesului: 

a) valaciclovir  

b) fluconazol  

c) ganciclovir  

d) famciclovir  

e) doxiciclină  

 146.   Numiți factorii care induc reactivarea virusului: 

a) boli infecţioase 

b) microtraumatisme 

c) tratament cu citostatice şi corticoizi 

d)  tratament cu stimulatori biogeni 

e) cancer 



 147.   Selectați unguentele cu acțiune antimicrobiană, utilizate în tratamentul local al 

piodermitelor: 

a) tetraciclină  

b) betametasonă  

c) natamicină  

d) bacitracină   

e) mupirocină 

 148.   Ptiriazisul verzicolor se caracterizează prin: 

a) se localizează preponderent în regiunea plantară 

b) se localizează preponderent pe torace, gât 

c)  se manifestă prin focare acoperite cu scuame albe 

d) se manifestă prin erupţii eritemato-scuamoase 

e) se manifestă prin macule ce conţin mai puţin pigment decât pielea sănătoasă 

 

 149.   Selectați preparatele antimicotice perorale: 

a) lamivudină  

b) cicloserină  

c) terbinafină  

d) itraconazol  

e) fluconazol 

 150.   Streptodermiile includ următoarele patologii: 

a) furunculoza 

b) impetigoul veziculobulos 

c) ectima vulgară 

d) lichenul simplu 

e)  ptiriazisul verzicolor 

 151.   Herpesul Zoster se caracterizează prin: 

a) se localizează pe aripile nasului, comisura bucală 

b) se localizează pe traseul diferiţilor nervi senzitivi 

c) se manifestă prin vezicule grupate, ce conţin exsudat   

d) se manifestă prin bule grupate, ce conţin exsudat   

e) erupţiile sunt unilaterale şi sunt însoţite de durere 

 152.   Stabiliți grupele de preparate utilizate în tratamentul general al virozelor cutanate: 

a) analgezice  

b) diuretice  

c) antivirale  

d) vitamine  

e) antibacteriene 

 153.   Marcați pilomicozele: 

a) trihofoţia  

b) epidermofiţia  

c) ptiriazisul verzicolor  

d) microsporia 

e) lichenul simplu 

 154.   Piodermitele includ următoarele patologii: 

a) stafilodermii 

b) epidermofitii 

c) streptodermii 

d) trihofitii 



e) streptostafilodermii 

 155.   Numiți preparatele antivirale utilizate în tratamentul local al Herpesului Zoster: 

a) acid salicilic 

b) aciclovir 

c) albastru de metilen   

d) bonafton   

e)  natamicină 

 156.   Numiți  grupele de preparate utilizate în virozele cutanate: 

a) antiseptice  

b) analgezice   

c) antivirale  

d) vitamine  

e) antibacteriene 

 157.   Tratamentul general al micozelor cutanate  include: 

a) grizeofulvină  

b) terbinafină  

c) gentamicină  

d) fluconazol 

e)  furazolidon 

 158.   Numiți supozitoarele vaginale cu efect antimicotic: 

a) cloramfenicol 

b) clotrimazol  

c) omoconazol  

d) izoconazol  

e) natamicină 

 159.   Stabiliți particularitătile diabetului zaharat de tip II: 

a) debutul la adulţi  

b) debutul la persoane tinere 

c) debutul lent, insidios 

d) se compensează cu preparate antidiabetice perorale 

e)  manifestările clinice sunt pronunţate  

 160.   Numiți grupele de preparate antidiabetice orale: 

a) macrolide 

b) sulfamide 

c) tiazolidindione 

d) biguanide 

e)  dibactami 

 161.   Numiți preparatele hipolipidemiante utilizate în hiperlipoproteinemiile diabetice: 

a) clofibrat 

b) lovastatină 

c) loratadină 

d)  fenilefrină 

e) fenofibrat 

 162.   Selectați biguanidele: 

a) acarboză 

b) metformină 

c) buformină 

d) metionină 

e)  guanetidină 



 163.   Marcați derivaţii acidului carbamoilbenzoic (meglitinidele): 

a) repaglinidă 

b) acarboză 

c) tepaglinidă 

d) rosiglitazon 

e)  metformină 

 164.   Numiți simptomele caracteristice pentru diabetul zaharat: 

a) xerostomie  

b) hipersalivaţie 

c) poliurie  

d) oligurie    

e)  anorexie  

 165.   Selectați particularităţile diabetului zaharat de tip II: 

a)  simptomatologie pronunţată 

b) debutul lent 

c) debutul acut 

d) complicaţii frecvente 

e) complicaţii rare 

 166.   Stabiliți proprietăţile farmacologice ale biguanidelor antidiabetice: 

a) stimulează absobţia tisulară a glucozei 

b) reduc secreţia pancreatică de insulină 

c) inhibă gluconeogeneza 

d)  stimulează gluconeogeneza 

e) intensifică lipoliza 

 167.   Marcați preparatele utilizate în tratamentul microangiopatiei diabetice: 

a) glibenclamidă  

b) pentoxifilină 

c) ticlopidină 

d) etamzilat 

e) menadion 

 168.   Marcați simptomele comei hipoglicemice: 

a) poliurie  

b) tremor  

c) parestezie 

d) vertij 

e)  dispnee 

 169.   Numiți grupele de preparate antidiabetice perorale: 

a) inhibitoarele fosfodiesterazei 

b) tetrazaharidele 

c) leucotrienele  

d) glinidele 

e) tiazolidindionele 

 170.   Stabiliți grupele de preparate utilizate în tratamentul complicaţiilor diabetului 

zaharat: 

a) antiagregante  

b) hipolipidemiante  

c) antianemice  

d) analgezice 

e) angioprotectoare 



 171.   Numiți derivaţii sulfanilureei: 

a)  sulfasalazină 

b) galantamină 

c) glibenclamidă 

d) gliclazidă 

e) glipizidă 

 172.   Numiți preparatele care măresc sensibilitatea receptorilor faţă de insulină 

(tiazolidindione):   

a) pioglitazonă 

b) miglitol 

c) rosiglitazonă 

d) glibenclamidă 

e)  tolrestat 

 173.   Marcați simptomele caracteristice pentru coma diabetică: 

a) cetoacidoză  

b) alcaloză   

c) oligurie    

d) somnolenţă    

e)  hipertermie  

 174.   Insulina posedă următoarele acţiuni: 

a) favorizează sinteza acizilor graşi şi trigliceride  

b) reduce concentraţia de potasiu intracelular 

c) favorizează transportul glucozei prin membranele celulare  

d) inhibă gluconeogeneza  

e)  favorizează retenţia hidrosalină 

 175.   Numiți tetrazaharidele: 

a) tolrestat 

b) acarboză 

c) miglitol 

d) metformină 

e) emiglitat 

 176.   Numiți biguanidele: 

a) acarboză    

b) gliclazid  

c) buformină 

d) metformină 

e) tolrestat 

 177.   Numiți antagoniștii insulinei utilizati în coma hipoglicemică: 

a)  glipizidă  

b) glucagon   

c) miglitol    

d) pioglitazon    

e) somatomedină  

 178.   Marcați glinidele antidiabetice: 

a) epalrestat 

b) emiglitat 

c) clofibrat 

d)  clorpropamid 

e) tolrestat 



 179.   Selectați biguanidele de scurtă durată (4-6 ore):  

a) tolrestat 

b) buforrmină 

c)  miglitol 

d) metformină 

e)  buformină retard 

 180.   Triada clasică simptomatică în diabetul zaharat include: 

a)  poliartrie 

b) polifagie 

c) polidactilie 

d) poliurie 

e) polidipsie 

 181.   Numiți complicaţiile vasculare ale diabetului zaharat: 

a) microangiopatie  

b) vasculită hemoragică 

c)  dilatarea varicoasă a venelor 

d) macroangiopatie 

e) endarteriită 

 182.   Numiți grupele de insuline după durata actiunii: 

a) insuline cu acțiune rapidă  

b) insuline cu acţiune lentă  

c) insuline cu acţiune semirapidă 

d) insuline cu acţiune lunară 

e) insuline cu acțiune ultralentă 

 183.   Marcați factorii endogeni care induc diabetul zaharat: 

a)  traumele 

b) ereditatea 

c) consumul exagerat de zahăr  

d) obezitatea 

e) inflamaţiile pancreasului 

 184.   Stabiliți formele clinice ale diabetului zaharat: 

a) tip I 

b) tip II 

c) tip III 

d) tip IV 

e)  tip V 

 185.   Marcați complicaţiile oculare ale diabetului zaharat: 

a) glaucom 

b) conjunctivită 

c) retinopatie 

d)  blefarită 

e) orbire 

 186.   Selectați insulinele cu acțiune rapidă: 

a) azatioprim 

b) actrapid 

c) humulin 

d) hondroitin 

e) humalog 

 187.   Stabiliți factorii externi care contribuie la apariţia diabetului zaharat: 



a) bolile pancreasului 

b) factorii autoimuni 

c) consumul exagerat de zahăr 

d) sedentarismul 

e) traumele psihice 

 188.   Stabiliți durata de acțiune a insulinelor cu efect rapid: 

a) 1-3 ore 

b) 3-5 ore 

c) 5-8 ore 

d) 8-10 ore  

e) 30 min -1 oră 

 

 189.   Marcați semnele clinice ale diabetului zaharat, cu excepţia triadei simptomatice: 

a) pierdere în greutate 

b)  oligurie 

c) astenie fizică şi psihică 

d) receptivitate la infecţii 

e) rigiditate musculară  

 190.   Stabiliți complicaţiile renale în diabetul zaharat: 

a) glomeruloscleroză 

b) glomerulonefrită 

c) hipertensiune renală 

d) insuficienţa renală 

e)  rinichi dublu 

 191.   Marcați insulinele cu acțiune semirapidă: 

a) monotard 

b) humulin semilente 

c) B-insulin 

d) S-insulin 

e) ultratard 

 192.   Selectați manifestările clinice ale comei hiperglicemice: 

a) convulsii 

b) dehidratare 

c) hipotensiune 

d) accese de sufocare 

e)  miros de acetonă  

 193.   Numiți căile de administrare a insulinelor cu acțiune rapidă: 

a)  intramuscular 

b) subcutanat 

c) intradermal 

d) intravenos 

e)  peroral 

 194.   Numiți complicaţiile acute ale diabetului zaharat: 

a) coma hiperglicemică 

b) coma hipoosmolară 

c) coma hiperosmolară 

d) coma lactacidemică 

e) coma hipoglicemică 

 195.   Numiţi fazele evolutive ale comei hiperglicemice: 



a) stadiu de comă diabetică 

b) stadiu de postcomă diabetică  

c) acidocetoză incipientă 

d) stadiu de precomă diabetică 

e) acidocetoză avansată  

 196.   Numiți complicaţiile insulinoterapiei: 

a) diaree 

b) hipoglicemie 

c) reacţii alergice 

d) insulinorezistenţă 

e)  hiperglicemie 

 197.   Pentru diabetul zaharat de tip I este caracteristic: 

a) debutul, de regulă, acut cu comă hiperglicemică 

b) debutul la persoane adulte, cu obezitate 

c) se compensează cu preparate antidiabetice perorale 

d) se compensează cu preparatele insulinei 

e) manifestările clinice sunt pronunţate  

 198.   Selectați complicaţiile cronice ale diabetului zaharat: 

a)  pneumopatie diabetică 

b) retinopatie diabetică 

c) nefropatie diabetică 

d) hepatopatie diabetică 

e) neuropatie diabetică 

 199.   Marcați cauzele gangrenei membrelor inferioare în cadrul DZ: 

a) cardiopatie 

b) retinopatie 

c) angiopatie 

d) neuropatie 

e)  nefropatie 

 200.   Numiți celulele pancreasului endocrin: 

a) celule delta 

b) celule gama 

c) celule beta 

d) celule kapa 

e) celule alfa 

 201.   Numiți anomaliile care provoacă hemoragii în diatezele hemoragice: 

a)  ale limfocitelor 

b) ale trombocitelor 

c) ale leucocitelor 

d) a peretelui vascular 

e) ale coagulării 

 202.   Marcați caracteristicele trombocitopeniilor: 

a) eritrocitoză  

b) anemie feriprivă 

c)  leucopenie  

d) trombocitoză  

e) menoragii 

 203.   Stabiliți grupele de preparate în tratamentul trombocitopeniilor: 

a) trombolitice 



b) citostatice 

c) glucocorticoizi 

d)  imunostimulatoare 

e) hemostatice   

 204.   Numiți cauzele trombocitozei simptomatice: 

a) dereglarea sintezei proteinelor 

b) crize hemolitice 

c) neoformații maligne  

d) ciroză hepatică 

e) splenectomie 

 205.   Marcați plantele utilizte în fitoterapia diatezelor hemoragice: 

a) traista ciobanului 

b) melisă 

c) nalbă mare 

d) coada șoricelului 

e) coacăz negru 

 206.   Stabiliți sindroamele vasculitei hemoragice: 

a) abdominal 

b) cutanat 

c) articular 

d) neurologic 

e) renal 

 207.   Selectați cauzele trombocitopeniilor: 

a)  gastrectomie 

b) deficiența vitaminei K 

c) pancreatită 

d) anemie aplastică 

e) tumori la nivelul măduvei osoase 

 208.   Numiți metodele de tratament a vasculitei hemoragice: 

a)  protezare vasculară 

b) heparinoterapia 

c) splenectomie 

d) transplant medular 

e) administrarea plasmei proaspăt congelate 

 209.   Enumerați stările în care se determină trombocitopeniile de consum:  

a) hemoplegii  

b) tromboze 

c) parestezii 

d) hemoragii masive 

e) splenomegalie pronunțată 

 210.   Numiți manifestările trombocitozei: 

a) sindromul trombo-hemoragic 

b) scăderea bruscă a numărului de trombocite 

c) creșterea bruscă a numărului de trombocite 

d) sindromul hemolitic  

e)  pancreatita cronică 

 211.   Marcați factorii patogenetici ai stărilor hemoragice: 

a) deficiența factorilor plasmatici de coagulare a săngelui 

b) anomaliile megacariocitelor 



c) dereglărea procesului de maturizare a eritrocitelor 

d) anomaliile reticulocitelor 

e) insuficiența funcțională a vaselor sanguine mici 

 212.   Stabiliți medicamentele în tratamentul trombocitopeniilor: 

a) azotioprină 

b) prednisolon 

c) coamidă 

d) vincristină 

e) androxon 

 213.   Numiți caracteristicile trombocitopeniilor: 

a) distrucția sporită a trombocitelor 

b)  insuficienta hormonilor tiroidieni 

c) consumarea ridicată a trombocitelor  

d) trombocitoză  

e) formarea insuficientă a trombocitelor 

 214.   Trombocitoza se clasifica în următoarele forme: 

a)  asimptomatică 

b) idiopatică 

c) atipică 

d) ereditară 

e) simptomatică 

 215.   Marcați manifestările sindromului renal în vasculita hemoragică: 

a) nefrolitiază 

b) pielonefrită cronică 

c) glomerulonefrită cronică 

d)  pielonefrită acută 

e) glomerulonefrită acută 

 216.   Numiți particularităţile acţiunii medicamentelor în organismul vârstnicilor: 

a) scade frecvenţa efectelor adverse 

b) creşte frecvenţa efectelor adverse 

c) circulaţia rapidă a medicamentelor în sânge 

d) circulaţia îndelungată a medicamentelor în sânge 

e) se dereglează procesele de absorbţie a medicamentelor 

 217.   Numiți particularităţile absorbţiei preparatelor medicamentoase în geriatrie: 

a) diminuarea tonusului diferitor porţiuni ale tractului gastro-intestinal 

b) încetinirea evacuării medicamentelor din stomac 

c)  sporirea evacuării medicamentelor din stomac 

d) reducerea absorbţiei preparatelor medicamentoase 

e) creşterea absorbţiei preparatelor medicamentoase 

 218.   Numiți medicamentele geriatrice: 

a) antibiotice  

b) vitamine  

c) diuretice  

d) hormoni 

e) adaptogene 

 219.   Stabiliți principiile în scopul eficienţei farmacoterapiei la vârstnici: 

a) individualizarea dozelor 

b) evitarea polipragmaziei 

c) doze reduse cu preparatele antibacteriene   



d) evidenta raţiei hidrosaline a bolnavilor 

e)  administrarea multiplelor grupe farmacologice 

 220.   Numiți sarcinile principale ale farmacologiei geriatrice: 

a) studierea particularităţilor de acţiune ale medicamentelor asupra organismului persoanelor în 

vârstă 

b) studierea valorii depline a raţiei alimentare 

c) selectarea preparatelor eficiente în profilaxia şi tratamentul bolilor cronice la vârstnici  

d) cercetarea administrării îndelungate a medicamentelor 

e) crearea medicamentelor speciale, care să prevină sau să atenueze fenomenele îmbătrânirii precoce 

 221.   Marcați particularităţile farmacocineticii preparatelor medicamentoase în geriatrie: 

a)  creşte capacitatea de conjugare a preparatelor cu hemoproteidele 

b) scade capacitatea de conjugare a preparatelor cu hemoproteidele 

c) cresc fracţiile libere şi distribuţia medicamentelor în ţesuturile organismului 

d) diminuă fracţiile libere şi distribuţia medicamentelor în ţesuturile organismului 

e) creşte dezvoltarea intoxicaţiei medicamentoase 

 222.   Numiți directiile de modificare a indicilor structurali, biochimici şi funcţionali ai 

organismului la vârstnici:   

a) creşte activitatea enzimelor respiratorii  

b) dereglarea aparatului genetic al celulei 

c) dereglarea bioenergeticii celulare 

d) reducerea masei celulare 

e)  creşterea masei celulare 

 223.   Selectate preparatele hormonale geriatrice: 

a) hormoni tiroidieni 

b) preparate anabolice 

c) preparatele insulinei 

d) preparatele hormonilor sexuali 

e)  hormoni hipofizari 

 224.   Numiți particularităţile bolilor la vârstnici: 

a) simptomatologia este mai neînsemnată 

b)  simptomatologia este mai pronunţată 

c) decurg mai lent şi trenant 

d) decurg mai acut şi fulminant 

e) dezvoltarea rapidă a imunităţii tisulare şi umorale 

 225.   Numiți particularităţile acţiunii medicamentelor în organismul vârstnicilor: 

a) reducerea la vârstnici a conţinutului de albumine duce la supradozajul medicamentelor 

b) creşterea la vârstnici a conţinutului de albumine duce la ineficienţa medicamentelor 

c) se modifică esenţial metabolismul antibioticelor, β-adrenoblocantelor, glicozidelor cardiace etc. 

d) în urma reducerii conţinutului de apă în organism şi a metabolismului celular creşte atât eficienţa, 

cât şi toxicitatea medicamentelor 

e)  în urma reducerii conţinutului de apă în organism şi a metabolismului celular scade atât 

eficienţa, cât şi toxicitatea medicamentelor 

 226.   Selectați  preparatele adaptogene utilizate în geriatrie: 

a)  acid nicotinic 

b) ginseng 

c) eleuterococ 

d) lămâi chinezesc 

e) nandrolon 

 227.   Marcați grupele de vârstă conform clasificaţiei OMS:  



a) vârstă fragedă (până la 30 ani) 

b) vârstă tânără (până la 30-35 ani) 

c) medie (până la 45-59 ani) 

d) în vârstă (până la 60-74 ani) 

e) senilă (de la 75 ani - 90 ani) 

 228.   Stabiliți particularităţile bolilor la vârstnici: 

a) decurg mai lent şi trenant 

b) se activează mai rapid sistemele fiziologice 

c) se epuizează mai rapid sistemele fiziologice 

d) aparatul protector nu este capabil să asigure dezvoltarea rapidă a imunităţii tisulare şi umorale 

e)  aparatul protector asigură dezvoltarea rapidă a imunităţii tisulare şi umorale 

 229.   Selectați complicaţiile farmacoterapiei  cu analgezice opiacee în geriatrie: 

a)  parestezii 

b) constipații  

c) vomă   

d) diaree         

e) inhibarea respiraţiei  

 230.   Selectați directiile după care se produc legităţile generale de modificare a indicilor 

structurali, biochimici şi funcţionali ai organismului în cazul îmbătrânirii: 

a) dereglarea aparatului genetic al celulei   

b) scade activitatea enzimelor respiratorii  

c)  creşte activitatea enzimelor respiratorii 

d) reducerea numărului de celule parenchimatoase 

e) creşterea numărului de celule parenchimatoase 

 231.   Enumerați grupele de preparate care produc cel mai des reacții adverse la vârstnici: 

a)  vitamine 

b) blocante ale canalelor de calciu 

c) corticosteroizi sistemici   

d) antiinflamatoare nesteroidiene 

e) adaptogene 

 232.   Marcați efectele adverse la utilizarea barbituricelor şi altor preparate hipnotice la 

persoanele în vârstă:  

a) stimularea centrului respirator 

b) inhibarea centrului respirator 

c) confuzie mintală 

d) hipertensiune arterială 

e) efectul Rebound 

 233.   Selectați complicaţiile farmacoterapiei cu sulfanilamide și antibiotice în geriatrie: 

a)  dizartrie  

b) candidoză  

c) glosită atrofică  

d) bromism         

e) disbacterioză 

 234.   Numiți medicamentele geriatrice: 

a)  reologice 

b) vitamine 

c) hormoni  

d) antihipotensive 

e) adaptogene 



 235.   Enumerați preparatele ce agravează consnipația la persoanele în vârstă: 

a) verapamilul 

b) antidepresivele triciclice  

c) antiparkinsonienele 

d) codeina 

e) tonizantele 

 236.   Glaucomul poate duce la următoarele modificări oculare: 

a)  salazion 

b) dereglarea acuităţii vizuale 

c) ulcior 

d) îngustarea câmpului vizual 

e) atrofia nervului optic 

 237.   Numiți particularitătile glaucomului cu unghi deschis: 

a) afectare unilaterală 

b) afectare bilaterală 

c) tulburari ale vederii nocturne 

d) tulburări ale vederii centrale 

e) tulburări ale vederii periferice 

 238.   Selectați direcţiile principale ale farmacoterapiei glaucomului: 

a) reducerea tensiunii intraoculare 

b) corectarea acuitatii vizuale 

c) ameliorarea circulaţiei sanguine a membranelor interne a ochilor 

d)  normalizarea secreţiei lacrimale 

e) normalizarea metabolismului tisular 

 239.   Marcați medicamentele utilizate în glaucom cu unghi deschis sau închis: 

a) atropină  

b) propranolol  

c)  prednizolon  

d) timolol  

e) betaxolol 

 240.   Numiți scopurile tratamentului chirurgical în glaucom: 

a) abolirea durerii 

b) înlesnirea scurgerii umorii apoase 

c) corectarea acuitătii vizuale 

d) reducerea formării umorii apoase 

e) cresterea formarii umorii apoase in camera anterioara 

 

 241.   Stabiliți formele etiologice ale glaucomului: 

a) glaucomul primar 

b) glaucomul secundar  

c) glaucomul terţiar 

d) glaucomul idiopatic 

e)  glaucomul congenital 

 242.   Selectați factorii care provoacă atrofia nervului optic: 

a) acțiune toxica asupra nervului optic 

b) hipertensiune oculară 

c) scădere a presiunii arteriale 

d)  afecțiuni cerebrale la nivel temporal 

e) scleroză vasculară locală 



 243.   Numiți preparatele de elecţie pentru normalizarea tensiunii intraoculare: 

a) simpaticomimetice       

b) colinoblocante      

c) colinomimetice      

d) simpatolitice        

e) anticolinesterazice 

 244.   La ineficienţa farmacoterapiei glaucomului primar, suplimentar se administrează: 

a) antipsihotice  

b) anticonvulsivante  

c) antihipotensive  

d)  glicozide cardiace          

e) diuretice 

 245.   Marcați  tipurile de glaucom după mecanismul creşterii tensiunii intraoculare: 

a) glaucom cu unghi ascuns 

b) glaucom cu unghi deschis 

c)  glaucom senil 

d) glaucom cu unghi inchis 

e) glaucom juvenil 

 246.   Selectați manifestările glaucomului acut: 

a) halouri colorate în jurul luminii 

b) senzație de nisip 

c) fotofobie şi lăcrimare 

d) dureri cu iradiere în rădăcina nasului şi în dinţi 

e) dureri cu iradiere în omoplat şi gât 

 247.   Selectați preparatele în glaucom cu unghi inchis: 

a) atropină  

b) pilocarpină  

c) carbacolină  

d) fizostigmină  

e)  armină 

 248.   Marcați cauzele glaucomului primar: 

a) obstacol în scurgerea umorii apoase 

b) obstacol între camera anterioară si cea posterioară 

c) hiperproducerea umorii apoase 

d)  hipoproducerea umorii apoase 

e) insuficienţa vitaminei A 

 249.   Stabiliți afecțiunile care provoacă glaucomul secundar: 

a)  cardiace 

b) degenerative 

c) hepatice 

d) inflamatorii 

e) vasculare 

 250.   Marcați preparatele în glaucom cu unghi deschis: 

a) atropină  

b) epinefrină  

c)  xilometazolină  

d) etilefrină  

e) epinefrină+pilocarpină 

 251.   Marcați preparatele pentru restabilirea şi stabilizarea funcţiilor vizuale la bolnavii cu 



tensiune intraoculară normală: 

a) drotaverină 

b) aminalon 

c) vinpocetină 

d) pentoxifilină 

e) furosemid 

 252.   Efectul hipotensiv al clonidinei în glaucom este determinat de: 

a)  acţiunea la nivel central 

b) creşterea secreţiei umorii apoase 

c) hiperproducerea umorii apoase 

d) stimularea presiunii intraoculare 

e) facilitarea scurgerii umorii apoase 

 253.   Selectați plantele medicinale utilizate în tratamentul glaucomului: 

a) aloe 

b) mesteacăn 

c) imortelă 

d) pătrunjel 

e) măceş 

 254.   Numiți preparatele contraindicate în glaucom cu unghi închis: 

a) pilocarpină  

b) epinefrină  

c) clonidină  

d) etilefrină  

e) captopril 

 255.   Numiți preparatele pentru ameliorarea proceselor metabolice în retină şi nervul optic 

în glaucomul primar: 

a) pilocarpină 

b) aminalon 

c) vinpocetină 

d) pentoxifilină 

e) furosemid 

 256.   Marcați formele etiologice ale obezităţii: 

a) endocrină  

b) digestivă  

c) cerebrală  

d) medicamentoasă  

e)  infecţioasă 

 257.   Marcați efectele farmacologice ale hormonilor tiroidieni: 

a) majorează viteza metabolismului bazal în organism  

b) cresc nivelul de colesterol în sânge 

c) cresc frecvenţa şi forţa de contracţie a inimii  

d) micşorează temperatura corpului   

e) măresc temperatura corpului 

 258.   Manifestările neurologice ale hipotiroidismului sunt următoarele: 

a) agitaţie psihomotorie 

b) somnolenţă 

c) apatie 

d) convulsii 

e) fatigabilitate 



 259.   Enumerați preparatele anorexigene: 

a)  metformină 

b) tiamazol 

c) fenfluramină 

d) dexfenfluramină 

e)  ulei de ricin 

 260.   Tratamentul comei hipotiroidiene include următoarele măsuri: 

a)  utilizarea iodului radioactiv 

b) administrarea dozei adecvate de hormoni tiroidieni 

c) combaterea infecţiei în cazul asocierii ei 

d) administrarea imunodepresantelor 

e) utilizarea glucocorticoizilor 

 261.   Marcați complicaţiile obezităţii: 

a) hipertensiune  

b) hipotensiune  

c) artroză  

d) hipertiroidism        

e) diabet zaharat 

 262.   Numiți preparatele hormonilor tiroidieni: 

a)  propiltiouracil  

b) levotiroxină  

c) levamisol 

d) tireocomb  

e) tiroglobulină 

 263.   Enumerați preparatele utilizate în obezitate: 

a) orlistat 

b) silimarină 

c) metformină 

d) pancreatină 

e)  simvastatină 

 264.   Selectați simptomele caracteristice hipotireozei: 

a) somnolenţă  

b) exoftalmie  

c) tahicardie  

d) bradicardie  

e) edem periorbital 

 265.   Enumerați grupele de preparate,  utilizate în tratamentul obezităţii: 

a) lipomobilizante  

b) hipolipidemiante       

c) anorexigene  

d) biguanide    

e) diuretice 

 266.   Enumerați formele etiologice ale obezităţii: 

a)  profesională           

b) endocrină         

c) cardiovasculară        

d) cerebrală          

e) alimentar-constituţională 

 267.   Stabiliți cauzele hipotiroidismului primar: 



a) anomalii de dezvoltare ale glandei tiroide 

b) apariţia anticorpilor la hormonii tiroidieni  

c) tiroidectomie 

d) terapie medicamentoasă tirostatică  

e) insuficienţa hormonului tireotrop 

 268.   Selectați simptomele cardiovasculare caracteristice pentru hipotireoză: 

a)  hipertensiune  

b) hipotensiune  

c) tahicardie  

d) bradicardie  

e) palpitaţii 

 269.   Enumerați preparatele care provoacă obezitatea: 

a) antidepresive  

b) vitamine  

c) antihipertensive  

d) corticosteroizi        

e)  analgezice 

 270.   Enumerați efectele adverse ale preparatelor anorexigene: 

a) insomnie          

b) prurit cutanat  

c) tahicardie  

d) ototoxicitate  

e) dependenţă 

 271.   Marcați cauzele hipotiroidismului primar: 

a) anomalii de dezvoltare ale glandei tiroide 

b) afecțiuni inflamatorii ale glandei tiroide 

c) tiroidectomie 

d) terapie medicamentoasă tirostatică  

e) insuficienţa hormonului tireotrop 

 272.   Marcați preparatele care provoaca obezitatea: 

a) anticoncepționalele  

b) vitaminele 

c) antihipertensivele  

d) corticosteroizii      

e)  hipnoticele 

 273.   ENUMERAȚI cauzele dezvoltării comei hipotiroidiene: 

a) tiroidectomie 

b) colecistectomie 

c) atrofia tiroidiană ideopatică 

d) radioiodterapie 

e) tiroidita autoimună Hashimoto 

 274.   Terapia de substituție a hipotiroidismului include: 

a) tiouracilul         

b) triiodtironina 

c) levotiroxina     

d)  tiamazolul    

e) tireoidina 

 275.   Indicati grupele de preparate utilizate în tratamentul ictusului hemoragic: 

a) angioprotectoare 



b) beta-blocante 

c) diuretice  

d) hemostatice  

e) psihostimulante 

 276.   Enumerați simptomele caracteristice pentru ictusul ischemic: 

a) dispnee 

b) afazie  

c) hemiplegie  

d) poliurie 

e) dizartrie  

 277.   Numiți preparatele anticoagulante directe: 

a) nadroparina  

b) heparina  

c) acidul acetilsalicilic 

d) neodicumarina 

e) enoxaparina  

 278.   Indicat simptomele clinice caracteristice pentru ictusul hemoragic: 

a) convulsii tonico-clonice 

b) cefalee pronunţată  

c) anizocorie  

d) hipotensiune ortostatică 

e) agitaţie psihomotorie  

 279.   Numiți grupele de preparate administrate în tratamentul ictusului ischemic: 

a) antiagregante  

b) hemostatice 

c) anticoagulante  

d) tonizante 

e) nootrope  

 280.   Marcați simptomele cerebeloase din cadrul accidentului ischemic constituit: 

a)  afazie 

b) ataxie 

c) tulburări psihice 

d) anizocorie 

e) tulburări de coordonare 

 281.   Stabiliți tabloul clinic de baza în ictusul ischemic: 

a) agresivitate 

b) cefalee 

c) diaree 

d) comă 

e) convulsii 

 282.   Marcați formele evolutive ale hemoragiilor cerebrale: 

a) subacute 

b) supraacute 

c)  trenante 

d) cronice 

e) acute 

 283.   Marcați preparatele antihipertensive în tratamentul ictusurilor: 

a) atropina 

b) clonidina 



c) propranololul 

d) epinefrina 

e)  salbutamolul 

 284.   Numiți preparatele antiagregante în accidente vasculare: 

a) heparina 

b) acidul acetilsalicilic 

c) ticlopidina 

d) clopidogrelul 

e)  menadiona 

 285.   Marcați tromboliticele utilizate în accidentele vasculare: 

a) streptokinaza 

b) acidul acetilsalicilic 

c) activatorul tisular al plasminogenului 

d) urokinaza 

e)  trombina 

 286.   Numiți formele hemoragiilor intracraniene: 

a) frontală 

b) temporală 

c) cerebrală 

d)  parietală 

e) subarahnoidiană 

 287.   Marcați preparatele hemostatice utilizate în ictusul hemoragic: 

a)  acidul acetilsalicilic 

b) menadiona 

c)  heparina 

d) etamzilatul 

e)  dalteparina 

 288.   Marcați preparatele pentru tratamentul edemului cerebral: 

a) manitolul 

b) solutia fiziologică 

c) piracetamul 

d)  diazepamul 

e) furosemida 

 289.   Marcați formele hemoragiei cerebrale: 

a) primară 

b) secundară 

c) tertiară 

d)  periodică 

e) permanentă 

 290.   Marcați simptomele de bază în ictusul ischemic: 

a)  agresivitate 

b) cefalee 

c) diaree 

d) comă 

e) convulsii 

 291.   Marcați modificările oculare în ischemia cerebrală: 

a) pupila de partea hemoragiei este midriatică 

b)  pupila de partea hemoragiei este miotică 

c)  privire înainte 



d)  privire de la leziune 

e) privire spre leziune 

 292.   Enumerați grupele de preparate în tratamentul leziunilor neurologice: 

a)  antidepresive 

b) nootrope 

c) anticanceroase 

d) antioxidante 

e)  diuretice 

 293.   Stabiliți principiile terapiei hemoragiei cerebrale: 

a) tratamentul cefaleei 

b) tratamentul edemului cerebral 

c) tratamentul hipotensiunii arteriale 

d) tratamentul hipertensiunii arteriale 

e) tratamenutul tulburărilor vegetative 

 294.   Numiți caracteristicele accidentului ischemic trazitor: 

a) este localizat 

b) este generalizat 

c) deficit motor 

d)  durata nu depăşeşte 12 ore 

e) durata nu depăşeşte 24 ore 

 295.   Numiți grupele de preparate contrainicate în terapia hemoragiei subarahnoidale: 

a)  analgezice 

b) anticoagulante 

c) antihipertensive 

d) antiagregante 

e)  anxiolitice 

 296.   Selectați simptomele senzitive din cadrul ictusului ischemic: 

a) parestezii ale membrelor 

b) atrofii unilaterale ale membrelor 

c)  stare de obnubilare 

d) parestezii faciale 

e)  stare confuzională 

 297.   Numiți tipurile ictusului cerebral: 

a) ischemic 

b) necrotic 

c) hemoragic 

d) cardiac 

e) mixt 

 298.   Enumerați grupele de preparate utilizate în tratamentul migrenei: 

a) antiinflamatoare nesteroidiene  

b) derivaţi de ergotamină  

c) antihistaminice 

d) neuroleptice 

e) antiserotoninergice  

 299.   Selectați formele clinice ale nevrozelor: 

a) nevroza anxioasă  

b)  neuralgie 

c) nevroza  obsesiv-compulsivă  

d) nevroza isterică  



e)  nevroza depresivă 

 300.   Menţionaţi efectele caracteristice pentru tranchilizante din grupul benzodiazepinelor: 

a) anxiolitic  

b) hipnotic  

c) anticonvulsivant  

d) antipsihotic 

e)  antagonizează acţiunea anestezicelor, hipnoticelor şi analgezicelor opioide 

 301.   Numiți simptomele neurasteniei: 

a) atacuri de panică 

b) gânduri obsedante 

c) anxietate 

d) labilitate emoţională 

e) colaps ortostatic 

 302.   Enumăraţi factorii de risc ai migrenei: 

a) oscilaţiile TA  

b) dereglările metabolice 

c) suprasolicitările fizice şi psihice  

d) procesele infecţioase în focar 

e) administrarea preparatelor hormonale  

 303.   Marсati simptomele ce însoţesc cefaleea în cadrul migrenei: 

a) colice abdominale 

b) greaţă şi vomă  

c)  constipaţie 

d) fotofobie  

e) vertij  

 304.   Enumeraţi indicaţiile tranchilizantelor: 

a) dereglările psihotice însoţite de halucinaţii 

b) stările nevrotice  

c) dereglările psihtice însoţite de delir 

d) insomnia  

e)  somnolenţa 

 305.   Selectați antidepresivele utilizate în tratamentul nevrozelor: 

a)  clordiazepoxid 

b) sertralină 

c) fluoxetină 

d) amitriptilină 

e) nitrazepam 

 306.   Stabiliți  particularităţile cefaleei din cadrul migrenei: 

a) cefalee sub formă de accese localizată în regiunea occipitală 

b) cefalee sub formă de accese localizată unilateral în regiunea temporo-frontală 

c) cefalee sub formă de accese localizată bilateral în regiunea temporo-frontală  

d) cefaleea are caracter pulsatil 

e)  cefaleea are caracter apăsător 

 307.   Marcați grupele de preparate utilizate în tratamentul nevrozelor: 

a) săruri de litiu 

b) beta-adrenoblocante  

c) tranchilizante  

d)  psihostimulante 

e) sedative 



 308.   Numiți efectele adverse posibile în terapia cu tranchilizante: 

a)  mărirea tonusului musculaturii striate 

b) dereglarea coordonării mişcărilior  

c) somnolenţă  

d) dependenţă medicamentoasă  

e) dereglări extrapiramidale 

 309.   Selectați agoniştii serotoninei utilizaţi în tratamentul migrenei: 

a) sumatriptan 

b) metisegrid 

c) naratriptan 

d) zolmitriptan 

e) lizurid 

 310.   Stabiliți grupele de preparate utilizate în tratamentul formelor uşoare ale nevrozelor: 

a) sedative 

b) barbiturice  

c) tranchilizante per os 

d) antipsihotice 

e)  tranchilizante parenteral  

 311.   Numiţi stadiile migrenei în evoluţia clasică: 

a) stadia prodromală 

b) stadia de aură  

c) stadia de colaps  

d) perioada cefaleei propriu-zise 

e)  stadia dereglărilor vestibulare  

 312.   Selectați plantele cu efect hipnotic-sedativ pronunţat: 

a) sulfină 

b) talpa gâştei 

c) muşeţel 

d) odolean 

e) melisă 

 313.   Enumerați indicaţiile tranchilizantelor: 

a)  dereglări psihotice însoţite de halucinaţii 

b) stări nevrotice  

c) dereglări psihtice însoţite de delir 

d) insomnie  

e) somnolenţă 

 314.   Marcați simptomele crizelor isterice: 

a) agresivitate 

b) contracţii musculare 

c) hohote de râs 

d) accese de plâns 

e) fonofobie  

 315.   Selectați manifestările ulciorului extern: 

a) boala începe cu edem palpebral 

b)  boala începe cu eroziune palpebrală 

c) peste 2-3 zile apare pustulă  

d)  peste 2-3 zile apare veziculă 

e)  peste 2-3 zile apare papulă 

 316.   Selectați antisepticele utilizate în tratamentul local al afecțiunilor inflamatorii ale 



pleoapelor: 

a) acid boric 

b) acid salicilic 

c) nitrat de bismut 

d) metiltioniniu clorură 

e) verde de briliant 

 317.   Indicati preparatele antivirale locale utilizate în tratamentul conjunctivitei: 

a) aciclovir  

b) idoxuridină  

c) ofloxacină  

d) sulfacetamidă  

e) bonafton 

 318.   Selectați manifestările clinice caracteristice pentru afecțiunile inflamatorii ale 

pleoapelor: 

a) secreţie din sacul conjunctival 

b) dureri palpebrale 

c) lăcrimare 

d) edem palpebral   

e)  halouri în jurul surselor de lumină 

 319.   Enumerați preparatele antibacteriene locale utilizate în tratamentul conjunctivitelor: 

a) ofloxacină        

b)  rifampicină         

c) cloramfenicol        

d) gentamicină         

e)  benzilpenicilină  

 320.   Selectați preparatele utilizate în afecțiunile palpebrale alergice: 

a) betametason  

b) hidrocortizon  

c) sulfacetamidă  

d) azelastină  

e)  nitrofural 

 321.   Selectați preparatele antivirale perorale utilizate în afecțiunile inflamatorii ale 

pleoapelor: 

a) oxolină  

b) aciclovir  

c)  levamisol  

d) valaciclovir  

e) cefadroxil 

 322.   Enumerați manifestările clinice caracteristice pentru conjunctivita catarală acută: 

a) senzaţia de prezenţă a corpilor străini sub pleoape 

b)  ulceraţie 

c) usturime, prurit 

d) tumoare sub pleoapă  

e) secreţie mucoasă sau purulentă din conjunctivă 

 323.   Marcați preparatele antibacteriene locale utilizate în blefarite: 

a) tetraciclină  

b) eritromicină  

c) ampicilină   

d) ceftriaxon  



e) cloramfenicol 

 324.   Selectați formele clinice ale blefaritelor: 

a)  flegmonoasă  

b) supurativă  

c) eritematoasă  

d) scuamoasă  

e) ulcerativă 

 325.   Numiți afecțiunile glandelor ciliare ale ochiului: 

a) blefarită  

b) ulcior extern  

c) salazion  

d) ulcior intern   

e)  glaucom 

 326.   Stabiliți antihistaminicele topice utilizate în conjunctivitele alergice: 

a) prednisolon       

b) azelastină         

c)  indometacină         

d) levocobastină         

e) cromoglicat de sodiu 

 327.   Enumerați manifestările clinice caracteristice pentru conjunctivita purulentă: 

a) formarea pustulei 

b) secreţie purulentă 

c) secreţie mucoasă  

d) edem palpebral  

e)  scuame pe pleoape 

 328.   Stabiliți antisepticele utilizate în tratamentul local al afecțiunilor palpebrale: 

a) verde de briliant  

b) azelastină  

c) nitrofural      

d)  idoxuridină 

e) etanol 70% 

 329.   Marcați plantele medecinale utilizate în tratamentul ulciorului: 

a) aloe 

b) mesteacăn 

c)  imortelă 

d) pătlagină 

e) frunze de dafin 

 330.   Selectați preparatele utilizate în tratamentul local al conjunctivitelor virale: 

a)  rezorcină  

b) florenal  

c) aciclovir  

d)  nitrofural  

e) idoxuridină 

 331.   Enumerați preparatele antihistaminice perorale utilizate în afecțiunile oftalmologice 

alergice: 

a) loratadină  

b) astemizol  

c) diclofenac    

d) mebhidrolină  



e)  epinefrină 

 332. Enumerați simptomele obiective caracteristice pentru conjunctivita (triada 

simptomatică): 

a)  tulburări neuro-vegetative 

b) modificări de culoare 

c) halouri în jurul surselor de lumină  

d) modificări de relief 

e) tulburări ale secreţiei 

 333.   Numiți plantele medecinale utilizate în tratamentul conjunctivitelor: 

a) eucaliptul  

b) păducelul 

c) gălbenelele      

d) morcovul 

e) măceşul 

 334.   Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul general al conjunctivitelor: 

a) vitamine     

b) diuretice          

c) antibacteriene 

d)  secretolitice 

e)  colinolitice 

 335.   Enumerați preparatele antihistaminice „de zi" utilizate în afecțiunile oftalmologice 

alergice: 

a) loratadină  

b) difenhidramină  

c) clemastină    

d) cetirizina  

e)  clorpiramină 

 336.   Otita medie acută se clasifică în următoarele forme: 

a) preperforativă     

b) perforativă  

c) obstrucţională  

d) neobstrucţională  

e) de regenerare 

 337.   Numiți preparatele utilizate în scopul lichefierii secreţiilor nazale vâscoase şi 

înlăturării crustelor din nas: 

a)  nafazolină  

b) tripsină  

c) chimotripsină  

d) riboflavină  

e) acid ascorbic 

 338.   Marcați factorii predispozanţi ai rinitelor acute: 

a) suprarăcire    

b)  conjunctivite     

c) deviaţii de sept nazal  

d) sedentarism  

e) avitaminoză 

 339.   Selectați preparatele utilizate local pentru limitarea procesului inflamator în I stadiu 

al otitei acute: 

a) colină salicilat 



b) sofradex 

c) picături cu glicerină şi soluţie uleioasă de camfor 

d) picături cu acid boric 

e) picături cu rezorcină 

 340.   Numiți căile de pătrundere a infecţiei în urechea medie: 

a) trompa lui Eustache 

b) calea sanguină 

c) nazofaringe 

d) sinusurile paranazale 

e) lezarea membranei timpanice 

 341.   Marcați grupele de antibiotice de elecţie, utilizate în tratamentul otitei acute medii: 

a) tetracicline  

b) peniciline  

c) aminoglicozide  

d) cefalosporine  

e) macrolide 

 342.   Stabiliți preparatele utilizate local în forma cronică a rinitelor: 

a) xilometazolină  

b) protargol  

c) efedrină 

d) colargol  

e)  epinefrină 

 343.   Enumerați simptomele perioadei preperforative a otitei medii acute: 

a) otoree 

b) otodinie bruscă, pulsatilă 

c) acufene 

d) obstrucţie nazală 

e) febră 

 344.   Indicati antibioticele,  contraindicate în tratamentul otitei acute: 

a) ampicilină 

b) eritromicină 

c) tobramicină 

d) gentamicina 

e)  cefalexina 

 345.   Selectați grupele de preparate utilizate în I stadiu al otitei acute: 

a) antiinflamatoare 

b) imunostimulatoare 

c) decongestive nazale 

d) antibacteriene 

e)  glucocorticosteroizi 

 346.   Selectați plantele utilizate intranazal în rinită: 

a) gălbenele 

b) kalanchoe 

c) ceapă 

d)  pătlagină 

e) usturoi 

 347.   Marcați  simptomele perioadei perforative a otitei medii acite: 

a) durere otică violentă 

b) otoree 



c) rinoree 

d) hipoacuzie 

e)  febră înaltă 

 348.   Stabiliți preparatele utilizate în stadiul al II-lea al otitei acute: 

a) acid boric 

b) sulfacetamidă 

c) glicerină 

d) alcool 70% 

e) tripsină 

 349.   Marcați efectele adverse ale decongestivelor nazale: 

a) hipertensiune 

b)  hipotensiune 

c) cefalee 

d) atrofia epiteliului nazal 

e) sialoree 

 350.   Numiți preparatele pentru combaterea febrei şi a durerilor în otita şi rinita acută: 

a) fentanil 

b) paracetamol 

c) tramadol 

d) acid acetilsalicilic 

e)  prednisolon 

 351.   Enumerați clasele otitei medii: 

a) otite medii supraacute 

b) otite medii subacute 

c) otite medii acute 

d)  otite medii recidivante 

e) otite medii cronice 

 352.   Marcați simptomele rinitei acute banale în faza de debut: 

a) strănut 

b) acufene 

c) prurit nazal 

d) obstrucţia foselor nazale 

e) eliminări mucopurulente nazale 

 353.   Indicati grupele de preparate utilizate în stadiul perforativ al otitei acute: 

a) antialgice 

b) sedative 

c) antiinflamatoare 

d) antimicrobiene 

e) cicatrizante 

 354.   Stabiliți simptomele extranazale în rinita acută: 

a)  hipertensiune 

b) lăcrimare  

c) hipotensiune 

d) senzația de ureche înfundată 

e) hiperemia conjunctivelor 

 355.   Enumerați etapele evolutive ale rinitei acute: 

a) faza de stare 

b) faza terminală 

c) faza primară 



d) faza de debut 

e)  faza secundară 

 356.   Numiți etapele perioadei intrauterine: 

a) embrionară  

b) prefetală  

c) fetală  

d) sugară  

e)  placentară 

 357.   Marcați particularităţile absorbţiei medicamentelor la copii:  

a) absorbţia mai rapidă a acizilor   

b) absorbţia mai rapidă a alcaloizilor şi substanţelor alcaline  

c) la administrarea rectală reducerea biodisponibilităţii medicamentelor 

d) la administrarea rectală sporirea biodisponibilităţii medicamentelor 

e) medicamentele rămân sub formă neschimbată şi se absorb mai repede 

 358.   Stabiliți cele mai frecvente efecte adverse ale medicamentelor la copii: 

a) fenomene dispeptice 

b) dereglări oftalmologice 

c) dereglarea funcţiilor ORL 

d) afectarea SNC 

e)  afectarea sistemului endocrin 

 359.   Selectați preparatele antibacteriene cu efect hepatotoxic la copii:  

a) oxacilină  

b) tetraciclină  

c) cloramfenicol  

d) penicilină  

e)  gentamicină 

 360.   Numiți grupele factorilor teratogeni: 

a) alergici 

b) exogeni 

c) somatici 

d) genetici 

e)  neurologici 

 361.   Particularităţile distribuţiei medicamentelor la copii sunt: 

a) conţinutul albuminelor şi glicoproteinelor în plasma sanguină  este mai mare 

b) conţinutul albuminelor şi glicoproteinelor în plasma sanguină  este mai mic 

c) pătrunderea mai rapidă a substanţelor în ţesuturi şi organe 

d)  pătrunderea mai lentă a substanţelor în ţesuturi şi organe 

e) prin bariera hemato-encefalică medicamentele pătrund mai uşor 

 362.   Efectele nefaste ale medicamentelor pot fi divizate în următoarele grupe: 

a) adverse 

b) toxice 

c) acute 

d) cronice 

e) alergice 

 363.   Selectați preparatele care provoacă trombocitopenie la copii: 

a) cafeină  

b) butadion  

c) cloramfenicol  

d) fenitoină  



e)  ampicilină 

 364.   Stabiliți factorii teratogeni exogeni: 

a) radiaţia ionizantă  

b)  suprarăcirea sau supraîncălzirea  

c) unele infecţii virale  

d) plante sedative 

e) preparate medicamentoase 

 

 365.   Particularităţile biotransformării medicamentelor la copii sunt: 

a) retenţia medicamentelor în ficat este redusă 

b)  retenţia medicamentelor în ficat este majorată 

c) medicamentele nu se supun biotransformării timp mai îndelungat 

d) medicamentele se supun rapid biotransformării   

e) în ficatul copiilor se formează alţi metaboliţi, care nu se depistează la adulţi 

 366.   Selectați preparatele care duc la dereglarea auzului la copii: 

a)  tetraciclină 

b) eritromicină 

c) kanamicin  

d) streptomicină  

e) gentamicină 

 367.   Sarcinile medicinii pediatrice cuprind:  

a) profilaxia bolilor de nutriţie, vaccinări specifice 

b) recomandări privind alimentaţia pe grupe de vârstă   

c) diagnosticarea şi tratarea afecțiunilor la copii 

d) studierea dezvoltării intrauterine a copilului 

e)  diagnosticarea şi tratarea gestozelor 

 368.   Perioada postnatală de dezvoltare a copilului de până la 1 an se împarte în 

următoarele grupe de vârstă: 

a) perioada fetală 

b) perioada neonatală 

c)  perioada antipreşcolară 

d) perioada intrauterină 

e) perioada sugară 

 369.   Indicati infecţiile virale cu efect teratogen: 

a) rubeolă           

b) scarlatină                

c) hepatită virală              

d) infecţie enterovirală               

e)  rujeolă 

 370.   Marcați particularităţile excreţiei medicamentelor la copii: 

a) substanţele eliminate prin secreţia activă se excretă mai lent din organismul copiilor 

b) substanţele eliminate prin secreţia activă se excretă mai rapid din organismul copiilor 

c) acizii organici mai uşor se reabsorb şi se reţin în organism  

d) substanţele alcaline se excretă mai rapid 

e)  substanţele alcaline se excretă mai lent 

 371.   Marcați preparatele contraindicate la nou-născuţi:  

a) sulfanilamidele 

b) penicilinele 

c) tetraciclinele 



d) vitaminele 

e) salicilaţii 

 372.   Reacțiile alergice la copii pot fi însoțite de următoarele modificări: 

a)  trombocitoză           

b) eozinofilie               

c) artralgii              

d) hipertermie               

e)  proteiurie 

 373.   Numiți  preparatele cu acțiune teratogenă: 

a) citostatice 

b) steroizi 

c)  sedative 

d)  spasmolitice 

e) tetracicline 

 374.   Stabiliți grupele de preparate contraindicate la sugari și copii până la 8 ani:  

a)  vitamine 

b) peniciline 

c) tetracicline 

d) fluorochinolone 

e) aminoglicozide 

 375.   Numiți manifestările articulare ale artritei reumatoide: 

a) redoare matinală  

b) cracmente articulare 

c) tumefierea articulaţiilor   

d) pielea de asupra articulaţiei este hiperemiată 

e) atrofia musculaturii intercostale a mânilor  

 376.   Numiți preparatele antiinflamatoare nesteroidiene cu influenţă selectivă asupra 

ciclooxigenazei-2: 

a) diclofenac  

b) nimesulid 

c) ibuprofen 

d) cefecoxib 

e) meloxicam 

 377.   Selectați bolile care precedează apariţia febrei reumatismale acute: 

a) scarlatina 

b) angina 

c) guta 

d) tuberculoza 

e) otita medie 

 378.   Enumerați preparatele antiinflamatoare de bază, utilizate în tratamentul artritei 

reumatoide: 

a) ciprofloxacină 

b) metotrexat 

c) hidroxiclorochină  

d) sulfasalazină 

e) meloxicam 

 379.   Stabiliți simptomele reumocarditei: 

a) bradicardie 

b) dureri cardiace 



c) palpitaţii 

d) dispnee 

e)  hipotensiune 

 380.   Selectați preparatele din grupul aminochinolinelor folosite în bolile reumatismale: 

a) hidroclortiazid 

b) hidroxiclorochină  

c) ciclofosfamid 

d) clorochină  

e)  colchicină 

 381.   Numiți particularităţile afectării articulaţiilor în cazul artritei reumatoide: 

a) deformarea articulaţiilor 

b) dureri permanente în articulaţii 

c) proces inflamator migrator al articulaţilor  

d) atrofia periarticulară a muşchilor 

e)  hiperemia pielii de asupra articulaţiilor 

 382.   Numiți preparatele antiinflamatoare nesteroidiene cu influenţă neselectivă asupra 

ciclooxigenazei-1,2: 

a) diclofenac 

b) meloxicam 

c) ketoprofen 

d) nimesulid 

e) indometacină 

 383.   Stabiliți particularităţile afectării articulaţiilor în febra reumatismală acută: 

a) tumefierea articulaţiilor 

b) deformarea articulaţiilor 

c) inflamaţia migratoare a articulaţiilor 

d)  inflamaţia stabilă, permanentă a articulaţiilor 

e) pielea fierbinte de asupra articulaţiilor 

 384.   Selectați grupele de preparate utilizate în tratamentul febrei reumatismale acute: 

a) imunomodulatoare 

b) antiinflamatoare nesteroidiene 

c) glucocorticoizi 

d) antibacteriene  

e)  uricodepresante 

 385.   Marcați manifestările extraarticulare ale artritei reumatoide: 

a) pulmonare 

b) hepatice 

c) cardiace 

d) neurologice 

e) cutanate 

 386.   Enumerați preparatele glucocorticoide utilizate intraarticular: 

a) sulfasalazină 

b) metilprednisolonă 

c) triamcinolonă 

d) tramadol 

e) betametasonă 

 387.   Numiți preparatele care ameliorează procesele metabolice în  miocard: 

a) acid acetilsalicilic 

b) panangină 



c) nandrolon 

d) D-penicilamină 

e) aspartat de potasiu şi magneziu 

 388.   Numiți manifestările principale ale febrei reumatismale acute: 

a) afectarea articulaţiilor 

b) cardita reumatică 

c) pneumonie reumatică 

d) afectarea SNC 

e)  afectarea ochilor 

 389.   Enumerați medicamentele antireumatice cu acţiune lentă, folosite în artrita 

reumatoidă: 

a) metotrexat 

b) clorochină 

c) allopurinol 

d) sulfasalazină 

e)  triamcinolon 

 390.   Numiți manifestările coreei în cadrul febrei reumatismale acute: 

a) rigidate musculară  

b) dereglări de coordonare a mişcărilor  

c) dereglări extrapiramidale 

d) hipotonie musculară 

e)  hemiplegie 

 391.   Enumerați preparatele antimicrobiene, utilizate în profilaxia primară a febrei 

reumatismale acute: 

a) tetraciclina 

b) amoxicilina 

c) benzatin benzilpenicilina 

d) ofloxacina 

e) fenoximetilpenicilina 

 392.   Numiți manifestările principale ale miocarditei reumatice: 

a) dureri precardiale 

b) lipotemie 

c) pneumonie reumatică 

d) aritmii 

e) dispnee la efort fizic   

 393.   Grupele de preparate utilizate în tratamentul febrei reumatismale acute sunt 

următoarele, cu excepţia: 

a) enzimoterapia de sistem (Wobenzуm) 

b) antiinflamatoare nesteroidiene  

c) glucocorticoizi 

d) imunomodulatoare  

e) antibacteriene  

 394.   Pentru coreea Sуdenham în cadrul febrei reumatismale acute este caracteristic: 

a) se întîlneşte mai frecvent la fetite       

b) se întîlneşte mai frecvent la adulţi      

c) se întîlneşte mai frecvent la femei 

d) se întîlneşte mai frecvent la bărbaţi 

e)  nici o variantă corectă 

 395.   Numiți formele evolutive ale febrei reumatismale acute: 



a) cronică 

b) trenantă 

c) acută  

d) subacută 

e) lentă 

 396.   Marcați semnele clinice ale socului anafilactic de gravitate medie: 

a) edem pulmonar 

b) edem angioneurotic 

c) hipotensiune 

d) acces de astm bronşic 

e)  stop respirator 

 397.   Marcați principiile farmacoterapiei ale socului anafilactic: 

a) vasodilatatie 

b) blocarea pătrunderii medicamentului în circulaţia sanguină 

c) vitaminoterapie 

d) înlăturarea bronhospasmului 

e)  scăderea tensiunii arteriale 

 398.   Stabiliți preparatele glucocorticoizilor utilizate în soc anafilactic: 

a)  pantoprazol 

b) prednisolonă 

c) hidrocortisonă 

d) hidroclortiazidă 

e) dexametasonă 

 399.   Marcați preparatele pentru abolirea bronhospasmului: 

a)  propranolol 

b) salbutamol 

c) pentoxifilină 

d) aminofilină 

e) ampicilină 

 400.   Selectați  manifestările socului anafilactic de gravitate severă: 

a) colaps 

b) stare comatoasă 

c) hipertensiune 

d) febră 

e) stop respirator şi cardiac 

 401.   Selectați manifestările socului anafilactic cu afectarea preponderentă a tegumentelor: 

a)  uscăciunea tegumentelor 

b) hemoragii 

c) urticarie 

d) angioedem 

e) hiperemie 

 402.   Marcați principiile farmacoterapiei socului anafilactic: 

a) neutralizarea substanţelor biologic active 

b) reducerea temperaturii 

c) scoaterea bolnavului din starea de colaps 

d)  reducerea tensiunii arteriale 

e) reducerea permeabilităţii peretelui vascular 

 403.   Selectați preparatele antihistaminice utilizate în socul anafilactic: 

a) loratadină 



b) nifedipină 

c) diazepam 

d) difenhidramină 

e) cetirizină 

 404.   Marcați preparatele care inhiba degranularea mastocitelor: 

a) difenhidramina 

b) cromoglicatul de sodiu 

c) ketotifenul 

d) ketoconazolul 

e)  loratadina 

 405.   Numiți gradele de severitate ale reacţiilor anafilactice: 

a) acută 

b) uşoară 

c) supraacută 

d) medie 

e) severă 

 406.   Numiți manifestările socului anafilactic cu afectarea preponderentă a sistemului 

nervos: 

a) halucinaţii 

b) cefalee 

c) convulsii 

d)  pierderea memoriei 

e) pierderea conştiinţei 

 407.   Marcați preparatele pentru corecţia insuficienţei cardiace: 

a) corglicon 

b) strofantină 

c) atropină 

d) epinefrină 

e)  salbutamol 

 408.   Numiți preparatele antihistaminice utilizate în șocul anafilcatic: 

a) difenhidramină 

b) cetirizină 

c) cloropiramină 

d) ranitidină 

e)  ketotifen 

 409.   Marcați solutiile pentru lichidarea acidozei metabolice: 

a) soluţie citrat de sodiu 

b) soluţie bicarbonat de sodiu 

c) soluţie acid ascorbic 

d) soluţie lactat de sodiu 

e) soluţie clorură de sodiu 

 410.   Marcați semnele clinice ale socului anafilactic de gravitate uşoară: 

a) strănut 

b)  hipertensiune 

c) rinoree 

d) diaree 

e) cefalee 

 411.   Marcați manifestările socului anafilactic cu afectarea preponderentă a organelor 

respiratorii: 



a) edem laringean 

b) bronhospasm 

c) edem pulmonar 

d) pneumonie 

e) asfixie 

 412.   Selectați preparatele pentru menţinerea tensiunii arteriale în șoc anafilcatic: 

a)  lizinopril 

b) fenilefrină 

c) fentolamină 

d) norepinefrină 

e) nafazolină 

 413.   Numiți preparatele glucocorticoizilor utilizate în șoc anafilcatic: 

a) metilprednisolon 

b) metiltestosteron 

c) betadină 

d) dexametasonă 

e) triamcinolonă 

 414.   Selectați preparatele pentru jugularea bronhospasmului: 

a) aminofilină 

b) salmeterol 

c) prometazină 

d) teofilină 

e)  metoprolol 

 415.   Numiți acuzele bolnavilor cu guşă toxică difuză: 

a) tahicardie 

b) bradicardie 

c) tremorul degetelor mâinilor 

d)  hipotermie 

e) senzaţie de agitaţie şi anxietate 

 416.   Selectați manifestările alterării funcţiei gonadelor: 

a) hipermenoree 

b) oligo-sau amenoree 

c) creşterea libidoului 

d) ginecomastie la bărbaţi 

e)  creşterea potenţei sexuale 

 417.   Marcați preparatele tirostatice: 

a) tiamazol 

b) levamizol 

c) clotrimazol 

d) propiltiouracil 

e)  metiluracil 

 418.   Selectați preparatele utilizate în farmacoterapia guşei toxice difuze: 

a) de argint 

b) de brom 

c) de potasiu  

d) de litiu 

e)  de magneziu 

 419.   Numiți factorii exogeni în guşa toxică difuză: 

a) predispoziţia ereditară 



b) stresul 

c) adenomul pituitar 

d) excesul de iod 

e) supradozajul hormonilor tiroidieni 

 420.   Stabiliți dereglările activităţii cardiovasculare în tireotoxicoză: 

a) tahicardie 

b) bradicardie 

c) hipotensiune 

d) hipertensiune 

e) fibrilaţie atrială 

 421.   Marcați indicatiile tratamentului chirurgical al hipertiroidismului: 

a)  hipotrofia glandei tiroide  

b) hipertrofia glandei tiroide 

c) hipotireoză  

d) tireotoxicoză la copii 

e) tireotoxicoză gravă 

 422.   Stabiliți factorii endogeni în guşa toxică difuză: 

a) infecţiile, în special cele virale 

b) tiroidita acută şi silenţioasă 

c) sindromul rezistenţei la hormoni tiroidieni 

d) intoxicaţiile 

e) tireotoxicoză gestaţională 

 423.   Marcați acuzele bolnavilor cu guşă toxică difuză: 

a) diaree 

b) constipaţie  

c) temperatură subfebrilă 

d) exoftalmie 

e)  creşterea masei corporale 

 424.   Stabiliți particularitătile tireotoxicozei de gradul I: 

a) metabolismul bazal nu depăşeşte + 30% 

b) metabolismul bazal nu depăşeşte + 50% 

c) pulsul mai puţin de 100 bătăi pe minut  

d)  pulsul mai mare de 100 bătăi pe minut 

e)  tahipnee 

 425.   Numiți imunomodulatoarele în terapia complexă a hipertiroidismului:  

a) ketoconazol 

b) levamizol 

c) lamotrigină 

d) F-activină 

e) T-activină 

 426.   Stabiliți indicatiile tratamentului cu iod radioactiv:  

a) terapie auxiliară la tratamentul conservativ 

b) ineficienţa terapiei conservative 

c) guşa toxică difuză cu insuficienţă cardiovasculară 

d)  guşa toxică difuză la copii 

e) recidiva guşei toxice difuze după intervenţie chirurgicală 

 427.   Numiți acuzele bolnavilor cu guşă toxică difuză: 

a) somnolenţă 

b) excitabilitate exagerată 



c) hiperhidroză 

d) nervozitate 

e)  hipotensiune 

 428.   Stabiliți dereglările funcţiei SNC în guşa toxică difuză: 

a) distragere 

b) creşterea atenţiei 

c) iritabilitate 

d) insomnie 

e) somnolenţă 

 429.   Marcați caracteristicile tireotoxicozei de gradul III: 

a) reducerea neesenţială a masei corporale 

b) slăbiciune musculară 

c) aritmie pronunţată 

d) semne de insuficienţă cardiacă 

e)  creşterea masei corporale 

 430.   Marcați preparatele de iod utilizate în hipertiroidism: 

a) soluţia permanganat de potasiu 

b) soluţia Ringer  

c) soluţia Lugol 

d) soluţia lactat  

e) soluţia saturată de iodura de porasiu 

 431.   Marcați grupele de preparate în tratamentul crizei tirotoxice: 

a) imunostimulante 

b) preparate tirostatice 

c)  preparate de potasiu 

d) preparate de iod 

e) glucocorticoizi 

 432.   Stabiliți particularitătile tireotoxicozei de gradul II: 

a) reducerea  masei corporale 

b)  metabolismul bazal nu depășește 30% 

c) tahicardie 100-200 b/m 

d) metabolism bazal 30-60% 

e) metabolismul bazal depășește 60%  

 433.   Marcați plantele uilizate în fitoterapia guşei toxice difuze:  

a) odolean 

b) mentă  

c) păducel 

d) ceai verde  

e) melisă 

 434.   Marcați dereglările funcţiei gonadelor la femei în guşa toxică difuză: 

a) amenoree 

b) ginecomastia 

c) logoree 

d)  oligurie 

e) oligomenoree 

 435.   Numiți cauzele formării excesive a uraţilor: 

a) alcoolul 

b) suprarăcirea 

c) obezitatea 



d) stresul 

e) carnea 

 436.   Numiţi medicamente simptomatice cu acțiune rapidă, utilizate în osteoartroză: 

a) diclofenac  

b) colchicină 

c)  glucozamină 

d) paracetamol 

e) meloxicam 

 437.   Selectați manifestările principale ale gutei: 

a) artrită degenerativă 

b) pusee de artrită acută 

c) formarea tofilor 

d)  redoare matinală 

e) nefrolitiază 

 438.   Enumerați preparatele uricozurice: 

a) hidroclortiazidă 

b) probenecid 

c) clorochină 

d) sulfinpirazonă 

e)  meloxicam 

 439.   Numiți formele clinice ale osteoartrozei: 

a) gonartroza 

b) anchiloza 

c) coxartroza 

d) parartroza 

e) afectarea articulaţiilor interfalangiene 

 440.   Selectați cauzele reducerii excreţiei renale a uraţilor: 

a) caşexia 

b) afecțiunile renale  

c) imunodeficienţa 

d) medicamentele  

e) alcoolul 

 441.   Numiți particularităţile afectării articulaţiilor în cazul osteoartrozei: 

a) formarea tofilor periatriculari  

b) cracmente articulare  

c) creşterea volumului articulaţiei 

d) dureri în articulaţii  

e) reducerea volumului articulaţiei 

 442.   Numiţi grupele de preparate utilizate în artrita gutoasă acută: 

a) antiinflamatoare nesteroidiene 

b) citostatice 

c) glucocorticoizi 

d) vitamine 

e) derivati de aminochinolină 

 443.   Selectați componentele naturale ale cartilajului: 

a) colchicina 

b) condroitina sulfat 

c) ergocalciferolul 

d) glucozamina 



e) corticotropina 

 444.   Stabiliți particularităţile afectării articulaţiilor în gută: 

a) iniţial dureri la cel puţin 3 articulaţii 

b) iniţial dureri la nivelul articulaţiei degetului mare 

c) puseuri de inflamaţie acută a articulaţiei 

d) inflamaţia stabilă, permanentă a articulaţiei 

e) articulaţia tumefiată şi hiperemiată 

 445.   Selectați formele osteoartrozei secundare: 

a) metabolică 

b) postseptică 

c) posttraumatică 

d) endocrină  

e) hepatică 

 446.   Enumerați grupele de preparate utilizate în osteoartroză: 

a) componentele naturale ale cartilajului 

b) angioprotectoarele 

c) antiinflamatoarele nesteroidiene 

d) diureticele 

e) corticoizii 

 447.   Numiţi stadiile evolutive ale gutei: 

a) artrita inflamatoare acută 

b) cardita gutoasă 

c) coreea gutoasă 

d) perioada între puseuri de gută 

e) artrita cronică tofacee 

 448.   Enumerați factorii de risc dobândiţi ai osteoartrozei: 

a)  hipovitaminozele 

b) obezitatea 

c) afecțiunile congenitale ale oaselor şi articulaţiilor 

d) vârsta senilă 

e) insuficienţa de estrogeni în menopauză 

 449.   Enumerați manifestările artritei cronice gutoase: 

a) cracmente articulare 

b) formarea tofilor 

c)  neuropatie gutoasă 

d) nefrolitiază 

e) artrită cronică 

 450.   Selectați preparatele utilizate în artrita gutoasă cronică: 

a) probenecid 

b) sulfasalazină 

c) glucozamină 

d) allopurinol 

e) sulfinpirazonă 

 451.   Numiţi antiinflamatoarele de bază utilizate în osteoartroza erozivă sau în acutizări 

frecvente: 

a) cefecoxib 

b) ergocalciferol 

c)  probenecid  

d) hidroxiclorochină 



e) colhicină 

 452.   Enumerați factorii de risc endocrinici ce favorizează instalarea leziunilor de tip 

artrozic în osteoartroză: 

a) hipovitaminozele 

b) acromegalia 

c) mixedemul 

d) splenomegalia 

e) menopauza 

 453.   Selectați preparatele ce provoacă artrita gutoasă acută: 

a) acidul acetilsalicilic  

b) spasmoliticele 

c) etanolul 

d) probenecidul 

e) diureticele tiazidice 

 454.   Numiți medicamente simptomatice cu acțiune lentă, utilizate în osteoartroză: 

a) condroitinul 

b) nimesulidul 

c) meloxicamul 

d) glucozamina 

e) acidul hialuronic 

 455.   Enumerați manifestările clinice caracteristice pentru perioada secundară a sifilisului: 

a) bule 

b) rozeole 

c) cruste 

d) papule 

e) alopecie 

 456.   Selectați manifestările clinice caracteristice pentru infecţia gonococică: 

a) eliminări uretrale purulente 

b) limfangită regională 

c) secreţie uretrală hemoragică 

d) micţiuni frecvente şi dureroase  

e) dereglarea funcţiei organelor sexuale 

 457.   Indicati grupele de preparate utilizate în tratamentul nespecific al sifilisului: 

a) stimulatori biogeni 

b) glucocorticoizi 

c) imunomodulatoare 

d) imunosupresive 

e)  antiinflamatoare nesteroidiene  

458.   Indicati grupele de antibacteriene de elecţie utilizate în tratamentul gonoreei: 

a) peniciline 

b) cefalosporine 

c) fluorochinolone 

d) macrolide 

e) tetracicline 

 459.   Selectați manifestările cutanate caracteristice pentru perioada terţiară a sifilisului: 

a) gomă 

b) limfangită 

c) ulceraţie 

d) tubercul 



e)  scuamă 

 460.   Enumerați preparatele antibacteriene, doza unică a cărora  tratează gonoreea acută: 

a) ceftriaxon 

b) ofloxacină 

c) cefalexină 

d) ciprofloxacină 

e) ampicilină 

 461.   Numiți antibioticele treponemacide de alternativă: 

a) gentamicină 

b) azitromicină 

c) eritromicină 

d)  cloramfenicol 

e) doxiciclină  

 462.   Stabiliți manifestările clinice principale ale sifilisului primar: 

a) macule roşii 

b) şancrul sifilitic 

c) sifilide nodulare 

d) adenopatia satelită 

e) bule sifilitice 

 463.   Stabiliți perioadele evolutive ale sifilisului precoce: 

a) primară   

b) sifilis congenital  

c) secundară   

d) terţiară   

e) neurosiflis 

 464.   Indicati grupele de preparate antimicrobiene de elecţie utilizate în tratamentul 

gonoreei: 

a)  aminoglicozidele 

b) cefalosporinele 

c) penicilinele 

d) fluorochinolonele 

e) tetraciclinele 

 465.   Indicati preparatele treponemacide de elecţie: 

a) procain-penicilină 

b) benzatin-benzilpenicilină 

c) doxiciclină 

d) azitromicină 

e) benzilpenicilină 

 466.   Enumerați caracteristicele sifilisului terţiar visceral: 

a) retinopatie sifilitică   

b) neurosifilis  

c) pulmonosifilis 

d) sifilis cardiovascular   

e) sifilis renal 

 467.   Selectați cefalosporinele eficiente în tratamentul gonoreei: 

a) ciprofloxacină   

b) spectinomicină  

c) ceftriaxonă 

d) cefiximă   



e) cefazolină 

 468.   Stabiliți perioadele evolutive ale sifilisului primar: 

a) recent   

b) latent  

c) seronegativ 

d) seropozitiv 

e)  recidivant 

 469.   Selectați manifestările caracteristice pentru uretrita gonococică acută: 

a) micţiuni dureroase 

b) adenopatie 

c) secreţie uretrală purulentă 

d)  secreţie uretrală hemoragică 

e) oligurie 

 470.   Indicati penicilinele prolongate: 

a) procain-penicilină 

b) benzatin-benzilpenicilină 

c) fenoximetilpenicilină 

d) ampicilină 

e) benzilpenicilină  

 471.   Stabiliți etapele sifilisului secundar: 

a) nodular   

b) seronegativ 

c) seropozitiv 

d) recent   

e) latent   

 472.   Selectați fluorochinolonele eficiente în tratamentul gonoreei: 

a) ciprofloxacină   

b) ofloxacină  

c) ceftriaxonă 

d) spectinomicină   

e) doxiciclină 

 473.   Marcați stadiile sifilisului dobândit: 

a) acut  

b) primar  

c) terțiar 

d) secundar 

e) recidivant 

 474.   Numiți complicațiile gonoreei la bărbați: 

a) stricturile uretrale 

b) balanita 

c) fimoza și parafimoza 

d) periuretrita 

e) bartolinita 

 475.   Indicati preparatele recomandate în gonoree pentru parteneri: 

a) procain-penicilină 

b) benzatin-benzilpenicilină 

c) ciprofloxacină 

d) ofloxacină 

e) ceftriaxonă 



 476.   Selectați preparatele eficiente în tratamentul neurosifilisului și sifilisului ocular: 

a) clorochină  

b) benzilpenicilină  

c) procain-penicilină 

d) cloramfenicol  

e) doxiciclină 

 477.   Enumerați efectele farmacologice ale plantei talpa-gâştei: 

a) psihostimulant 

b) cardiotonic 

c) hipotensiv 

d) hipertensiv 

e) sedativ 

 478.   Stabiliți indicaţiile pentru administrarea afinului: 

a) diabetul zaharat 

b) cefaleea 

c) retinopatia diabetică 

d) anemiile hipocrome 

e) epidermofitia 

 479.   Stabiliți reacţiile adverse la administrarea sovârfului: 

a) avort spontan 

b) impotenţă 

c) stări alergice 

d) vomă 

e) mialgii 

 480.   Numiţi efectele farmacologice caracteristice pentru păducel: 

a) antihipotensiv 

b) antianginos 

c) antihipertensiv 

d) antiemetic 

e) antiaritmic 

 481.   Marcați reacţiile adverse în administratea de rostopască: 

a) paralizia respiraţiei  

b) anemii  

c) vomă  

d) nausee  

e)  afonie 

 482.   Stabiliți indicaţiile pentru administrarea imortelei: 

a) dischinezie biliară 

b) nevroze  

c) hepatită cronică 

d) colelitiază 

e) cistită 

 483.   Numiți contraindicatiile preparatelor de pătlagină: 

a) gastrite hiperacide 

b) procese purulente 

c) furunculoză 

d) răni proaspete 

e) ulcere cu hiperaciditate 

 484.   Stabiliți reacţiile adverse la administrarea de fasole:  



a) degenerescenţă renală 

b) degenerescenţă hepatică 

c) acufene 

d) artralgii 

e) meteorism 

 485.   Stabiliți preparatele imunostimulatoare utilizate în tratamentul nespecific al 

sifilisului:  

a) ergocalciferol 

b) propiltiouracil 

c) licopid 

d) polioxidoniu 

e) levamisol 

 486.   Marcați reacţiile adverse la administratea feniculului: 

a) crizele epileptiforme 

b) somnolenţa 

c) metiorism 

d) colici spastice 

e) halucinaţiile 

 487.   Marcați indicaţiile pentru administrarea cimbrului: 

a) hepatite 

b) gripa  

c) bronşitele  

d) tusea convulsivă 

e) otite 

 488.   Numiți compoziția chimică a pelinului: 

a) glicozidele amare 

b) taninurile 

c) flavonoidele 

d) substrate colorante 

e) hipericină 

 489.   Stabiliți indicaţiile pentru administrarea urzicii: 

a) anemiile feriprive 

b) hemoragiile uterine 

c) hipercoagulabilitate 

d) hipertensiune arterială 

e) dermatitele seboreice 

 490.   Stabiliți compoziția chimică ale plantei strugurii-ursului: 

a) hiperforină 

b) acidul ursolic 

c) substanţele tanante 

d) glucoza 

e)  coptizină  

 491.   Numiți reacţiile adverse la administratea cruşinului: 

a) voma, nauseea 

b) anurie 

c) tenezmele 

d) colicile abdominale 

e) toleranţa 

  


