
Δείγμα θεμάτων για τις εξετάσεις Β’ εξαμήνου 

(Φαρμακολογία) 

1. Ομοιότητες και διαφορές : Muriatic acid, Phosphoric acid, Picric 

acid. 

2. Ποια φάρμακα που διδαχτήκατε αυτό το εξάμηνο έχουν μεγάλη 

ταχύτητα και αναφέρετε 2 – 3 χαρακτηριστικά από το καθένα.  

3. Ποιο φάρμακο θα δίνατε σε μία οσφυαλγία που ξεκινάει από το 

κέντρο της μέσης και επεκτείνεται ζωστηροειδώς προς την 

κοιλιά, σαν ζώνη? 

4. Φάρμακο για διάρροια μετά τροφική δηλητηρίαση.  
5. Ποιό φάρμακο είναι παραπονιάρικο, δακρύβρεχτο και 

ζεσταίνεται; 
6. Ποιό φάρμακο θα δίνατε σε κρυολόγημα με μυαλγίες και 

πόνους στις αρθρώσεις, με αδυναμία, που προτιμάει να έχει τα 

βλέφαρα κλειστά, γιατί τα αισθάνεται βαριά κι έχει και άγχος 

εξετάσεων? 

7. Ενδείξεις και κύρια χαρακτηριστικά του Tuberculinum. 

8. Συμπτώματα κλειδιά και μερικά χαρακτηριστικά του Veratrum. 

9. Τρέχει όλη την ώρα σε γιατρούς, γιατί έχει μεγάλο άγχος υγείας, 

καθησυχάζεται για λίγο και πάλι φοβάται. Έχει φόβο θανάτου, 

φόβο να μείνει μόνο, υπερκινητικότητα και υπερβολική ευταξία. 

Κρυώνει πολύ. Διψάει για κρύο, σε μικρές ποσότητες και συχνά. 

10.  Αναφέρετε από 3 κύρια χαρακτηριστικά του : Petroleum. 

11.  Κύρια χαρακτηριστικά των : Glonoinum και Allium cepa. 
 
12.  Ποιό φάρμακο είναι : 

Έχει σχέση με τραυματισμό στις απολήξεις των νεύρων. Το αποτέλεσμα 

του τραυματισμού μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα στο διανοητικό, 

στο σωματικό ή στο συναισθηματικό επίπεδο. Κατάθλιψη ή επιληψία 

μετά μια εγχείρηση και τραυματισμό νεύρου. Το χαρακτηριστικό όλων 

των πόνων είναι ότι πηγαίνουν προς τα επάνω, από την περιφέρεια προς 

το κέντρο, κατά μήκος της πορείας  των νεύρων προς τις ρίζες. 

Aισθάνεται ορισμένες παραμορφώσεις στο πρόσωπο. 



13.  Ποιο φάρμακο έχει τ’ ακόλουθα χαρακτηριστικά; 

Υπερκινητικότητα. Δυσκαμψία, ιδιαίτερα με κρύο, υγρό καιρό. Πρέπει 

ν’ αλλάζει συνέχεια θέση για ν’ ανακουφίζεται. Υποφέρει όταν πρέπει να 

μείνει σε μια θέση είτε σωματικά, είτε νοητικά. Πρέπει να κινείται και σε 

φυσικό και σε διανοητικό επίπεδο για να νοιώσει καλά. Δυσκαμψία και 

έντονη επιθυμία για γάλα. Επιδεινώνεται από τα ρεύματα. Έμμονη ιδέα : 

Έχει τρομαχτικό άγχος για τα παιδιά του. Ενοχλητική κεντρική ιδέα η 

δυσκαμψία. Καλυτερεύει με ζεστά επιθέματα. Ρευματικές καταστάσεις. 

Από την πολλή κίνηση, πάλι χειροτερεύει.  

14. Τι φοβάται το Borax και με ποιο σωματικό σύμπτωμα θα το 

σκεφτούμε κύρια; 

15.  Σε ποια 2 συστήματα κάνει παθολογία το Bromium; 

16.  Ποιό είναι το χαρακτηριστικό του Stannum στη δύσπνοια; 

17.  Τα 2 βασικά χαρακτηριστικά του Chamomilla. 

 

 

 

 


