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Interpretare - I
Asistare - A
Efectuare - E
COMPETENȚE DE ACTIVITATE FARMACEUTICĂ




Pentru toți anii de studii
Abilități de activitate în calitate de farmacist primar în farmacii comunitare,
laboratoare de analiză, întreprinderi farmaceutice; 10 manopere interpretate
(an.1).
Recomandarea nonfarmacologică și farmacologică de primă intenţie în farmacia
de comunitate: 10 pacienți (an.1).
Evaluarea prescripțiilor formelor farmaceutice solide, semisolide și lichide: 50
prescripții. (an.1).
Activeaza în laboratorul de analiză în calitate de farmacist analist primar.
Efectuează analiza farmacopeică a substanțelor farmaceutice și a formelor
medicamentoase; 10 manopere interpretate (an.1).
Cunoașterea managementului calității serviciilor farmaceutice, legislației
farmaceutice și marketingului farmaceutic. (an.1).
Efectuarea analizei și controlului medicamentelor. (an.1).
Caracterizarea fitopreparatelor înregistrate în Republica Moldova și plantelor
medicinale folosite la fabricarea lor. (an.1).
Examinarea dosarelor medicale ale pacienților. Informarea pacientului privind
prescripţia farmacoterapeutică. (an.1).
Informarea şi consilierea pacientului privind prescripţia farmacoterapeutică.
Consilierea medicaţiei OTC: 10 pacienți (an. 2).
Cunoaşterea semnificaţiei testelor de laborator în diferite stări patologice şi a
terapiei medicamentoase: 10 probe (an.2).
Studiile de farmacovigilență. Specificul metodologiei studiului clinic (an.2).
Abilitate de efectuare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul medicamentului şi în
alte direcţii ale farmaceuticii; 1 manopere interpretate
(an.2).
Abilitate de activitate pedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ
farmaceutic -1 manopere interpretate (an.2).
Anul I (13 săpt)
Analiza prescripțiilor medicale (I)
Analiza schemelor de tratament în diverse patologii (I)
Determinarea interacțiunilor și compatibilităților medicamentoase în cadrul
tratamentului asociat (I)
Însușirea etiopatogeniei, simptomatologiei și farmacoterapiei bolii (I)
Însușirea proprietăților farmacocinetice și farmacodinamice ale medicamentelor
(I)
Identificarea interacțiunilor medicamentoase ce pot provoca efecte adverse (I)
Analiza acuzelor și recomandările farmacistului clinician (I)

VOLUMUL (Nr.
de interpretări,
activități,
proceduri etc.)
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Anul 2 (45 săpt.)
Structura dosarului medical (A, I, E):
 istoricul medical;
 datele obiective și subiective;
 rezultatele de laborator;
 date paraclinice;
 medicamentele prescrise;
 recomandările pentru pacient.
Metode de asistență farmaceutică cu medicamente OTC și medicamente cu
prescriere medicală (A, I, E):
 Familiarizarea cu lista medicamentelor OTC.
 Prescrierea medicamentelor OTC. Dozarea lor.
 Recomandarea medicamentelor cu prescriere medicală în stări de urgență.
Evidența pacienților de sector cu boli cronice (A, I, E):
 Familiarizarea cu pacienții cu patologii cronice
 Colectarea anamnezei
 Elaborarea fișei pacientului cronic
 Supravegherea datelor obiective și de laborator a pacientului cronic
 Monitorizarea continuă a stării pacientului
 Monitorizarea medicației prescrise.
 Profilaxia complicdațiilor.
Interpretarea testelor de laborator (A, I, E):
 Cunoaşterea mecanismelor biochimice implicate în patologia respectivă
 Interpretarea indicilor biochimici în normă și stări patologice
 Semnificația testelor de laborator sub acțiunea terapiei medicamentoase.
 Aprecierea interferenţelor tratamentului medicamentos cu testele de
laborator.
Principiile etapelor studiilor clinice pre- și postmarketing de
farmacoeficiență (A, I, E):
 Metodologia pentru introducerea medicamentului nou în terapeutică.
 Fazele şi etapele premarketing.
 Fazele şi etapele postmarketing.
 Elaborarea dosarului studiului clinic.
Cercetarea diferitor efecte farmacologice și inofensivității
medicamentelor (A, I, E):
 Cercetarea toxicității și inofensivității.
 Cercetarea acțiunii antidepresive.
 Cercetarea acțiunii antiinflamatoare.
 Cercetarea acțiunii hepatoprotectoare.
 Cercetarea acțiunii gastroprotectoare.
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