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“Recomandarea
asociata”

Realizarea de
target

Valoarea
profesiei
Munca de
bază
Pasiune

Compasiune

Dorinta de
perfecționare

Etica
profesională

Exemple frecvent întâlnite în practica cotidiană
Răceala
Diaree
Diferential - crampe de
omeprazol, statine?
Crampe nocturne?
Candida Albicans sau
..mai puțin albicans
Fluconazol – preventiv
sau nu?
Follow up –Farmacist dermatita de contact)

Pacientul solicită vitamina C
Pacientul solicită 3 tablete de Furazolidon
Pacient vârstnic care acuză crampe musculare

Pacientă care se confruntă cu recidive
Pacient solicită fluconazol dupa tratamentul cu
antibiotic
Afecțiunea cel mai des întâlnită în ultimele luni

HTA și diabet în luptă cu răcelile sezoniere
Fără întrebări
suplimentare

HTA

• Vitamina C
• Aspirină simplă
• Nurofen
Răceală și gripă
• Modafen
Raceală și gripă
• Coldrex max
gripă

Pacientul primește produsul
solicitat/prescris
Eventuale reacții adverse
Lipsa eficienței

Evaluarea riscului
hipertensiv – eliberarea
unui produs potrivit

Câștigarea încrederii
Diabet
zaharat

• Theraflu max
• Sirop de
pătlagină

Punerea în balanța
beneficii/risc a
diverselor produse
existente pe piață

Când putem recomanda un probiotic?
-cu inima împăcată-

Copil
• Antibiotic
• Diaree virală
• Diaree infecțioasă

Probiotic?

Săruri de
rehidratare

•
•
•

Bifidobacterium lacti
Lactobacillus
rhamnosus
Lactobacillus
acidophilus

Chen, K., et al. "A combination of three probiotic strains for treatment of acute diarrhoea in hospitalised children: an open label, randomised controlled trial." Beneficial Microbes 11.4 (2020): 339-346.

Vârstnic
• Tratament sistemic cu antibiotice
• Tratament cu ADO
• Constipație cronică

Fibre
Lactuloză
Probiotic?

Macrogol
Regim igienodietetic

Landaburu, María Fernanda, et al. "Fungemia following Saccharomyces cerevisiae var. boulardii probiotic treatment in an elderly patient." Revista Argentina de microbiologia 52.1 (2020): 27-30.

• Saccharomyces
cerevisiae var.
boulardii

Crampe, cârcei sau dureri musculare?
STATINE
IPP
●
●
●
●

Hipomagneziemia severă a fost raportată la pacienţii trataţi cu IPP, cum este
omeprazolul, timp de cel puţin trei luni, dar, în cele mai multe cazuri, timp de un an.
La cei mai afectaţi pacienţii, hipomagneziemia s-a ameliorat după suplimentarea de
magneziu şi întreruperea tratamentului cu IPP.
Inhibitorii pompei de protoni, mai ales dacă se utilizează în doze mari şi pe perioade
lungi (>1 an), pot creşte modest riscul de fractură la nivelul şoldului, încheieturii mâinii
sau coloanei vertebrale, mai ales la vârstnici sau în prezenţa altor factori de risc
recunoscuţi.
Pacienţii cu risc de osteoporoză trebuie trataţi în conformitate cu ghidurile clinice
actuale şi trebuie să aibă un aport adecvat de vitamina D şi calciu.

Tratament
reacții
adverse
ale IPP

Ca2+

●

Pacienţii trebuie avertizaţi să semnaleze prompt durerile musculare, crampele sau
senzaţia de slăbiciune musculară, în special dacă aceste simptome sunt însoţite de
stare generală de rău sau febră.

Medic

Întrerupere
tratament

D3
Raportare reacții
adverse

Mg2+

Diuretice de ansă
Cu frecvenţă necunoscută: hipocalcemie, hipomagneziemie, creşterea uremiei, alcaloză metabolică, sindrom

.

Pseudo-Bartter în contextul utilizării abuzive şi/sau al utilizării de lungă durată a furosemidei

Candidozele vaginale din ce în ce mai frecvente
Tratamente frecvente cu
antibiotice/antifungice
Dezechilibre alimentare

Igienă

•
•
•

Lactobacillus spp
Lactoferina
Combinații ale
Lactoferinei
bovine cu
Probiotice de tip
LactoferinRezistente

Condiții fiziologice/patologice
preexistente

1. Superti, Fabiana, and Francesco De Seta. "Warding Off Recurrent Yeast and Bacterial Vaginal Infections: Lactoferrin and Lactobacilli." Microorganisms 8.1 (2020): 130
2. Gaziano, Roberta, et al. "Saccharomyces cerevisiae-Based Probiotics as Novel Antimicrobial Agents to Prevent and Treat Vaginal Infections." Frontiers in Microbiology 11 (2020): 718.
3. Rusu, Alexandru Vasile, et al. "The Influence of Candida spp. in Intestinal Microbiota; Diet Therapy, the Emerging Conditions Related to Candida in Athletes and Elderly People." Candidiasis. IntechOpen, 2020.

Dermatita de contact
sau când prea mult dezinfectant strică

Tratament
Simptome

●
●

Piele roșie, cu mâncărimi

Mici umflături sau bășici

Formațiuni cu crustă pe
pielea infectată, dezvoltă
un aspect umed (jilav)

Piele groasă, exfoliată,
solzoasă sau uscată

●

Antihistaminice orale
Comprese reci (cu
soluție salină) și
corticosteroizi
Creme de rehidratare a
pielii

HOŢUL: Mulţi dintre colegii mei sunt inspectori, deputaţi,
miniştri. Numărul hoţilor este în continuă creştere. Au apărut
chiar situaţii limită, în care un hoţ jefuieşte un alt hoţ, lucru
care mi se pare lipsit de moralitate.
BĂTRÂNUL: ai dreptate. Corect şi etic ar fi ca un hoţ să fie
prădat de un om cinstit.

Replici din piesa de teatru Veşnicie provizorie (Hoţul cinstit), Valeriu
Butulescu

