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KAZUISITKY Z KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE A FARMAKOTERAPIE II 

4. ročník - LS 2017/ 2018, magisterské štúdium 

 

Na semináre je potrebné si naštudovať a pracovať s SPC (odporúčame mať na seminári 

vytlačené SPC), ktoré sú uvedené pod jednotlivými kazuistikami. Zoznam SPC obsahuje aj 

SPC liekov z ďalších kazuistík, ktoré sa budú preberať na seminároch. Kazuistiky musia byť 

vyriešené podľa postupu k vypracovaniu kazuistík. Pred riešením odporúčame preštudovať 

dve vzorové vypracované kazuistiky. Riešenie zverejnených kazuistík je potrebné priniesť na 

seminár. 

 

1. týždeň (19. 2. ‒ 23. 2. 2018) Liečba ORL chorôb ‒ Mgr. G. Dóka, PhD. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva eviduje zvýšený výskyt chrípky a chrípke 

podobných ochorení. Za 30 min prišli do lekárne traja pacienti s príznakmi chrípky so 

žiadosťou o liek vydávaný bez lekárskeho predpisu na utlmenie príznakov. Službukonajúci 

lekárnik však uviazol v určitej rutine a na základe skladových zásob všetkým trom pacientom 

spočiatku odporúčal NUROFEN STOPGRIP. Svoje rozhodnutie však poopravil po stručnej 

konzultácii s pacientmi: Prvá pacientka má horúčku, kašeľ, výtok z nosa, únavu a užíva 

dlhodobo PREVENTAX. Druhá pacientka nakoniec prezradila, že chorým je v skutočnosti 

10-ročný, inak zdravý chlapec. Tretí pacient netrpí žiadnym srdcovocievnym, 

gastrointestinálnym ani metabolickým ochorením, užíva iba raz denne očné kvapky 

LUMIGAN. Čo odporúčať individuálnym pacientom a u ktorých nebolo možné odporúčať 

iniciálnu voľbu NUROFENU STOPGRIP? 

 

SPC pre riešenie kazuistiky: NUROFEN STOPGRIP tbl flm 12 x 200 mg (ibuprofén, 

pseudoefedríniumchlorid), PREVENTAX 100 mg tbl ent 50 x 100 mg (kyselina 

acetylsalicylová), LUMIGAN 0,1 mg/ ml očná roztoková instilácia int opo 1 x 3 ml/0,3 mg 

(bimatoprost) 

 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: CETEBE IMMUNITY FORTE cps (kyselina L-

askorbová, vitamín D, zinok), CIPLOX 500 tbl flm 500 mg (ciprofloxacín), DORITHRICIN 

pas ord (benzalkóniumchlorid, benzokaín, tyrotricín), LIVOSTIN 0,5 mg/ml aer nau 
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(levokabastin), OLYNTH spray HA 0,1% aer nao (xylometazolín), THERAFLU 

prechladnutie a chrípka plo por (paracetamol, feniramín, fenylefrín, kyselina askorbová) 

 

2. týždeň (26. 2. ‒ 2. 3. 2018) Hnačka ‒ PharmDr. E. Kráľová, PhD. 

48-ročná pacientka sa pri návšteve lekárne sťažuje na bolesť hlavy, nevoľnosť a zápchu. Pri 

rozhovore sa prizná, že tri dni užíva IMODIUM 2 mg, keďže mala niekoľko dní problém s 

hnačkou. Bol to jediný liek proti hnačke, ktorý našla v domácej lekárničke. Pacientka ďalej 

dodáva, že posledných 6 dní užíva tablety PROKONAZOL 100 mg/ 1 x 14 tbl (itrakonazol) 

na opakované vaginálne kandidózy. Navrhnite komplexný postup liečby.   

 

SPC pre riešenie kazuistiky: IMODIUM cps dur 2 mg (loperamid) 

 

SPC pre ďalšie kazuistiky riešené na seminári: SIOFOR 850 mg/ 120 (metformín), 

ZINNAT 125 mg/ 5 ml (cefuroxim), DALACIN 150 mg cps dur (klindamycín) 

 

3. týždeň (5. 3. ‒ 9. 3. 2018)  

Horúčka ‒ PharmDr. S. Jankyová, PhD. 

Magister Zelenka, 54-ročný učiteľ nemčiny, si prišiel do lekárne kúpiť niečo na horúčku. Túto 

má už druhý deň, ale aj napriek tomu musí chodiť do práce. Teplota v priebehu dňa kolíše, 

naposledy si nameral 38,5 °C. Cíti sa unavený, má mierny kašeľ a často kýcha. V rozhovore 

ste zistili, že pán Zelenka je diabetik a užíva DIAPREL MR 60 mg tbl. Iné lieky neužíva a na 

kašeľ nič nepotrebuje. Aké odporúčania by ste mu poskytli ohľadne horúčky? Aké lieky na 

horúčku by mohol užívať v prípade potreby? 

SPC pre riešenie kazuistiky: ASPIRIN tbl 500 mg (kyselina acetylsalicylová), PARALEN 

tbl 500 mg (paracetamol), BRUFEN tbl flm 400 mg (ibuprofén), COLDREX MAXGRIP 

(fenylefrín, kyselina L-askorbová (vitamín C), paracetamol), DIAPREL MR 60 mg tbl 

(gliklazid) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: WARFARIN ORION tbl 3 mg (warfarín), 

HELICID cps dur 20 mg (omeprazol), DIGOXIN 0,125 Léčiva tbl 0,125 mg (digoxín) 
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Nespavosť a strach ‒ Mgr. P. Vavrinec, PhD. 

67-ročná pacientka príde do lekárne a sťažuje sa na horkú chuť v ústach. Táto pretrváva po 

celý deň a výrazne jej znepríjemňuje,  ako sama uvádza, už dosť mizerný život. Ťažkosť 

s horkou chuťou v ústach začala minulý týždeň, odkedy užíva nasledovné lieky: NAPSYN, 

KLACID, ZOPICLON. Identifikujte farmakoterapeutický problém, navrhnite možné riešenie 

a navyše pacientke podajte komplexné odporúčania k riešeniu problému s nespavosťou.  

SPC pre riešenie kazuistiky: NAPSYN tbl 250 mg (naproxén), KLACID SR tbl mod 500 

mg (klaritromycín), ZOPICLON 7,5-SL tbl flm 7,5 mg (zopiklon)  

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: PIRACETAM AL 1200 tbl flm 1200 mg 

(piracetam), DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 10 mg (diazepam), KLACID SR tbl mod 

500 mg (klaritromycín), SIMVACARD tbl flm 40 mg (simvastatín), DIACORDIN 120 

RETARD tbl plg 120 mg (diltiazem), SPORANOX cps 100 mg (itrakonazol), ZOPICLON 

7,5-SL tbl flm 7,5 mg (zoplikon), LEXAURIN tbl 3 mg (bromazepan), CLARITINE tbl 10 

mg (loratadín), PROTHAZIN tbl flm 25 mg (prometazín), NAPSYN tbl 250 mg (naproxén), 

FRONTIN tbl 0,5 mg (alprazolam) 

Potravinové a výživové doplnky, čaje (pre riešenie interakcií): GINKO DVOJLALOČNÉ list 

bylinný čaj 30 g, GUARANA ENERGY tbl 

 

4. týždeň (12. 3. ‒ 16. 3. 2018) Kašeľ, dýchavica ‒ Mgr. D. Vavrincová, PhD. 

Pani Marta, 57-ročná žena, navštívila svojho lekára pre iritujúci suchý kašeľ. Pred troma 

mesiacmi prekonala zápal pohrudnice, ktorý bol liečený AMOXIKLAVOM 625 mg, suchý 

kašeľ sa objavil až neskôr. RTG pľúc a pohrudnice je bez nálezu. Napriek tomu jej bol opäť 

predpísaný AMOXICILIN 625 mg. Kašeľ však pretrvával naďalej. 

Pacientke bola pred dvoma rokmi diagnostikovaná esenciálna hypertenzia (163/96 mm Hg), 

následne začala užívať PRESTARIUM A 5 mg (5 mg raz za deň). Na liečbu odpovedá dobre 

(tlak 138/83 mm Hg). Jej BMI je 38,1 kg/m², je nefajčiarka, a jej compliance k terapii je 

veľmi dobrá. Ako by ste tento problém vyhodnotili? 

SPC pre riešenie kazuistiky: AMOKSIKLAV tbl 625 mg (amoxicilín, kyselina 

klavulanová), PRESTARIUM A 5 mg (perindopril), LOZAP H tbl 50 mg (losartan) 
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SPC pre kazuistiky riešené na seminári: STOPEX tbl 60 mg (dextrometorfán), 

VENTOLIN sol neb 2 mg (salbutamol), SERETIDE DISKUS 50/100 plv inh 50 µg/100 µg 

(salmeterol, flutikazón), AMOKSIKLAV tbl 625 mg (amoxicilín, kyselina klavulanová), 

RANISAN tbl 150 mg (ranitidín), PRESTARIUM A tbl 5 mg (perindopril), LOZAP H tbl 50 

mg (losartan), CODEIN-SLOVAKOFARMA tbl 30mg (kodeín) 

 

5. týždeň (19. 3. ‒ 23. 3. 2018) Bolesť hlavy ‒ PharmDr. T. Foltánová, PhD. 

Asistentka manažéra 43-ročná Beáta, príde do lekárne so silnou spastickou bolesťou hlavy, 

sprevádzanou nauzeou a vracaním. Z popisu lekárnik zistí, že ide o migrénu. Bolesť však 

neustúpila po užití triptanu. Odporučte ďalší postup. 

SPC pre riešenie kazuistiky: SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1 x 

4 ks, MAXALT RPD 10 mg lyo por 1 x 6 ks (rizatriptan), Medipyrin tbl 10 x 500 mg 

(paracetamol), ACYLPYRIN tbl eff 10 x 500 mg (kyselina acetylsalicylová), VOLTAREN 

Rapid 25 mg cps mol 1 x 20 ks (diklofenak) 

 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: PANADOL Femina tbl flm 10 x 500 mg/ 10 mg 

(paracetamol, butylskopolamín), IMIGRAN 20 mg aer nas 2 x 0,1 ml (sumatriptan), 

SANDOMIGRAN tbl obd 30 x 0,5 mg (pizotifén), NUROFEN tbl obd 12 x 400 mg 

(ibuprofén), PANADOL RAPIDE tbl eff 24 x 500 mg (paracetamol) 

 

6. týždeň (26. 3. ‒ 30. 3. 2018) Krvácavé stavy ‒ PharmDr. E. Ondriašová, CSc. 

57-ročný pacient užíva ACLOTIN na sekundárnu prevenciu ischemickej cievnej mozgovej 

príhody. Do lekárne si prišiel kúpiť IBALGIN 400 mg, pretože trpí bolesťou hlavy, má 

zvýšenú teplotu a nádchu a chce sa čo najskôr vyliečiť lebo o týždeň je objednaný k zubárovi 

na extrakciu zuba. Do lekárne si prišiel aj pre lieky na lekársky predpis od psychiatra – 

VELAXIN a od oftalmológa – AGAPURIN. Na čo by mal farmaceut upozorniť pacienta? 

SPC pre riešenie kazuistiky: ACLOTIN tbl 250 mg (tiklopidín), IBALGIN tbl 400 mg 

(ibuprofén), VELAXIN tbl 75 mg (venlafaxín), AGAPURIN tbl 100 mg (pentoxifylín). 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: WARFARIN PMCS tbl 5 mg (warfarín) 
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7. týždeň (2. 4. ‒ 6. 4. 2018) Liečba vybraných symptómov a chorôb GIT ‒ PharmDr. T. 

Foltánová, PhD. 

Poruchy trávenia 

Žeriavnik Peter (68 rokov), sa sťažuje na pocit ťažoby, sýtosti po jedle, zapáchajúcu stolicu 

(steatorea), nadúvanie a meteorizmus. V poslednom období sa u neho prejavilo nechutenstvo 

práve z dôvodu problémov s trávením. Z rozhovoru lekárnik zistí, že pacient je uvedomelý, 

zredukoval porcie jedla, je častejšie diétnu stravu. Nedávno absolvoval operáciu žlčníka. 

Žiadne závažné ochorenie nemá. Odporučte ďalší postup. 

SPC pre riešenie kazuistiky:  ESPUMISAN cps 50 x 40 mg (simetikón), PANCREOLAN 

FORTE tbl ent 30 x 220 mg (pankreatín, amyláza, lipáza, proteáza)  

SPC liekov z iných skupín pre vypracovanie kazuistík: PANZYNORM FORTE N tbl flm 

30 x 12 000/ 20 000/ 900 (amyláza, lipáza, proteáza), ORENZYM tbl obd 50 x 36,60 mg 

(takadiastáza) 

 

Hemoroidy 

Kuriér (55 rokov) sa sťažuje na prítomnosť krvi v stolici. Z rozhovoru lekárnik zistí, že 

pacient je unavený, pri pohľade objektívne bledý, krv v stolici je jasnočervená, sú jej relatívne 

malé množstvá. Odporučte ďalší postup. 

SPC pre riešenie kazuistiky:  PROCTO-GLYVENOL crm rec (tuba Al) 1 x 30 g (lidokaín, 

tribenozid), VENORUTON Forte tbl 30 x 500 mg (hydroxyetylrutozidy)  

SPC liekov z iných skupín pre vypracovanie kazuistík: DETRALEX tbl flm 1 x 60 ks 

(diosmin), DOLOPROCT 10 x 1 mg + 10 mg (fluokortolónpivalátu + lidokaín), 

PREPARATION H ung rec (kvasnice pivovarnícke Faex medicinalis), olej zo žraločej pečene 

(Selachiorum sp.), FAKTU čapíky sup 10 x 100 mg/ 2,5 mg (polykrezulén, cinchokaín), 

DOXIPROCT ung rec 20 mg (dobesilan vápenatý), RECTOGESIC ung rec 4 mg/ g 

(glyceroltrinitrát), DOBEHEXIL H UNG ung rec 40 mg/ 20 mg(dobesilát, lidokaín) 
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8. týždeň (9. 4. ‒ 13. 4. 2018) Liečba mykotických infekcií ‒ PharmDr. Z. Kiliánová, 

PhD. 

Počas zimných mesiacov si príde do lekárne 67-ročný pán Peter vyzdvihnúť recepty. Pri 

expedovaní zistíte, že pacient užíva na aterosklerózu ATORVASTATIN MYLAN 40 mg 

denne v jednej dávke večer, na esenciálnu hypertenziu PRESTARIUM 5 mg a AGEN 5 mg 

a ako sekundárnu prevenciu infarktu myokardu WARFARIN ORION 5 mg denne. Taktiež na 

astmu si aplikuje inhalačne 2-krát denne SERETIDE DISKUS 50 mg/ 250 mg, v prípade 

sezónneho zhoršenia ochorenia na jar pridáva perorálne CEZERA 5 mg večer a MEDROL 4 

mg ihneď po zobudení. Momentálne mu dermatológ predpísal pre pokročilú onychomykózu 

na nechtoch nôh SPORANOX 100 mg v pulznom dávkovaní, pričom má užívať 2 kapsuly 2-

krát denne, čiže 200 mg ráno a 200 mg večer. Liečba má trvať 1 týždeň, potom nasleduje 3-

týždňová pauza a celý dávkovací cyklus sa opakuje 3-krát. Ako doplnkovú liečbu mu 

dermatológ taktiež predpísal aplikáciu POLINAIL podľa pokynov na príbalovom letáku. 

Poučte pacienta o užívaní nových liekov predpísaných na onychomykózu. Následne ho 

informujte, čo sa môže diať pri kombinácii užívaných liečiv a odporučte ďalší postup. 

SPC pre riešenie kazuistiky: ATORVASTATIN MYLAN tbl flm 40 mg (atrovastatín), 

PRESTARIUM tbl oro 5 mg (perindopril) a AGEN tbl 5 mg (amplodipín), WARFARIN 

ORION tbl 5 mg (warfarín), SERETIDE DISKUS plv inh 50 mg/ 250 mg 

(flutikazónpropionát/salmeterol), CEZERA tbl flm 5 mg (levocetirizín), MEDROL tbl 4 mg 

(metylprednizolón), SPORANOX cps 100 mg (itrakonazol), POLINAIL lum 

(ciklopiroxolamín) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: CANESTEN crm 1% (klotrimazol), CANESTEN 

GYN 1 DEŇ tbl vag 500 mg (klotrimazol), CANESTEN GYN 6 DNÍ tbl vag 6 x 100 mg 

(klotrimazol), CANESPOR crm 1 x 15 g (bifonazol), LAMISIL crm 1 x 15 g (terbinafín), 

ONYCHOMED tbl 250 mg (terbinafín), DIFLUCAN 150 mg cps (flukonazol), NIZORAL 

shp 1 x 60 ml (ketokonazol), LOCERYL liečivý lak na nechty 5% (amorolfín), BATRAFEN 

sol der 1x20 ml (ciklopiroxolamín) 


