ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ III (Γ΄
ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Σε πόνο στην κοιλιά που ανακουφίζεται όταν διπλώνεται στα δύο ο
άρρωστος και πιέζει την κοιλιά ποιό φάρμακο θα δίνατε ; Ποιά
είναι η αιτία εμφάνισης των συμπτωμάτων σ’ αυτό το φάρμακο;
2. Περιγράψτε την παθολογία του Psorinum
α) στο δέρμα και β) ψυχοδιανοητικά.
3. Αναφέρατε συμπτώματα του Zincum στο νευρικό σύστημα . Πώς
είναι νοητικά.
4. Aναφέρατε 3 χαρακτηριστικά του Opium.
5. Ποιο είναι το βασικότερο στοιχείο από τον ψυχισμό του
Palladium ; Σε ποιές 2 σωματικές καταστάσεις θα το σκεφτόσαστε;
6. Digitalis :

α) Όργανα που επηρεάζει.
β) Χαρακτηριστικός εφιάλτης.
γ) Χαρακτηριστικός φόβος.
δ) Ποιο στοιχείο του θυμίζει Thuja;

7. Περιγράψτε βασικά στοιχεία από τον ψυχισμό του Antimonium
crudum , και δώστε δύο πολύ βασικές του ρούμπρικες του Mind.
8. Γράψτε 4 keynotes του Caladium.
9. Περιγράψτε σε ποια οξεία κατάσταση θα συνταγογραφηθεί το
Antimonium tartaricum. Περιγράψτε την συμπτωματολογία.
10. Ενδείξεις και keynotes του Carbo animalis.

11. Σε οξύ περιστατικό με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) ταχύτητα εξέλιξης, β) αποσύνθεση και δυσοσμία,
γ) έλλειψη πόνου, δ) χρώμα κόκκινο-καφέ.

Ποιο φάρμακο θα επιλέγατε; Αναφέρετε ένα Delusion του
φαρμάκου.
12. Μεγάλο άγχος και απελπισία για την υγεία.
Μελαγχολία και άγχος κυρίως για την υγεία ή την ανικανότητά του.
Αίσθημα παρουσίας θανάτου. Προλέγει την ημερομηνία ή αισθάνεται ότι
επίκειται ο θάνατος.
Αδυναμία κατανόησης. Διαβάζει δύο φορές το κείμενο, δεν θυμάται τι
διάβασε. Ποιό φάρμακο είναι;
13. Έρχεται ασθενής με πολύ έντονο πόνο σ’ ένα σημείο στη κοιλιά.
Παραπονείται ότι ο πόνος φεύγει από εκείνο το σημείο και πηγαίνει σε
άλλο, με παροξυσμούς. Ο πόνος του προκαλεί αγωνία και είναι πολύ
έντονος, σαν κάποιος να του στρίβει το έντερο, μέχρι που δημιουργεί
τάση λιποθυμίας. Ο πόνος καλυτερεύει μόνο όταν ο άρρωστος
τεντώνεται προς τα πίσω ή σηκώνεται και περπατάει πάνω κάτω. Νιώθει
αδυναμία και δεν θέλει να τον ενοχλούν.
14. Αναφέρετε τα 2 βασικά χαρακτηριστικά του Arum triphyllum.
15. Σε ποιά συστήματα δρα κυρίως το Baryta muriatica;
16. Ποιά από τα φάρμακα που διδαχτήκατε αυτό το εξάμηνο έχουν
έντονη επίδραση στη σεξουαλική σφαίρα; Αναφέρατε 1 – 2
χαρακτηριστικά του κάθε φαρμάκου σ’ αυτόν τον τομέα.
17. Σε ποιά συστήματα έχει κύρια δράση το Colchicum. Ποιά είναι
η διανοητική του κατάσταση;
18. Σε ποιές περιπτώσεις ενδείκνυται το Kali arsenicosum και ποιοί
είναι οι φόβοι του;
19. Σε ποιές σωματικές καταστάσεις θα σκεφτείτε το Cocculus;
20. Ασθματικές καταστάσεις παιδιών με εμετό κατά τον βήχα.
Ενοχλήματα συνδεδεμένα με ναυτία και εμετό. Ποιο φάρμακο είναι;

