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KAZUISITKY Z KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE A FARMAKOTERAPIE II 

4. ročník - LS 2018/ 2019, 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 (18. 2. ‒ 22. 2. 2019) Liečba ORL chorôb ‒ Mgr. G. Dóka, PhD. 

Február je obdobie, kedy vrcholí výskyt akútnych respiračných ochorení na Slovensku. Hlási 

tak Regionálny úrad verejného zdravotníctva a cítiť to aj v počte pacientov s príznakmi 

nachladnutia a chrípky vo vašej lekárni. Pani Alica sa sťažuje na častý výtok z nosa, nádchu, 

horúčku 38,5 °C, únavu, bolesti nôh a hlavy. Žiada vás o očkovaciu látku proti chrípke, 

MODAFEN na príznaky prechladnutia, THERAFLU na prípravu teplého nápoja. Pani Alica 

má skúsenosť, že s vitamínom C a zinkom bude zdravšia rýchlejšie. Identifikujte 

farmakoterapeutické problémy v požiadavkách pani Alice a navrhnite racionálne riešenie. 

SPC pre riešenie kazuistiky: INFLUVAC sus inj 1x0,5 ml (Očkovacia látka proti chrípke), 

MODAFEN tbl flm 1x24 ks (ibuprofén, pseudoefedríniumchlorid), THERAFLU 

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA plo por 1x10 vrecúšok (paracetamol, feniramín, fenylefrín, 

kyselina askorbová), GENERICA Vitamin C 600 mg + Zinok tbl eff 1x20 ks (kyselina 

askorbová, glukonát zinočnatý) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: DORITHRICIN pas ord (benzalkóniumchlorid, 

benzokaín, tyrotricín), OLYNTH HA 0,1 % aer nao 1x10 ml (xylometazolíniumchlorid), 

OROFAR aer ora 1x30 ml (benzoxóniumchlorid, lidokaíniumchlorid), PARALEN GRIP tbl 

flm 1x24 ks (dextrometorfániumbromid, paracetamol, pseudoefedríniumchlorid), PARALEN 

GRIP CHRÍPKA A BOLESŤ tbl flm 1x24 ks (fenylefríniumchlorid, kofeín, paracetamol), 

STREPFEN pas ord 8,75 mg 1x16 ks (flurbiprofén), VIBROCIL aer nao 1x15 ml 

(dimetindéniummaleinát, fenylefrín)  

Zdravotnícke pomôcky: STERIMAR Cu nosový mikrosprej s obsahom morskej vody a 

medi 1x50 ml 
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2. týždeň (25. 2. ‒ 1. 3. 2019) Hnačka ‒ PharmDr. E. Kráľová, PhD. 

55-ročný pacient sa pred 9 dňami vrátil z Laosu, kde bol na dvojmesačnej dovolenke. Počas 

posledných 2 týždňov dovolenky, ale aj po návrate z nej,  trpí hnačkami. Je diabetik, diabetes 

mu diagnostikovali pred pol rokom. Užíva GLIBOMET tbl flm 100x2,5 mg/ 400 mg, 2 krát 

denne 1 tabletu. Počas dovolenky trpel okrem hnačky aj nechutenstvom a tak užíval liek viac- 

menej nalačno. Na dovolenke užíval na hnačku aj SMECTU plv sus, ale tá  mu nezabrala. 

SPC pre riešenie kazuistiky: GLIBOMET tbl flm 100x2,5 mg/ 400 mg (metformín), 

SMECTA plv sus (diosmektit) 

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

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

 

3. týždeň (4. 3. ‒ 8. 3. 2019) Horúčka ‒ PharmDr. S. Jankyová, PhD. 

Pani Oľga potrebuje v lekárni kúpiť pre 77-ročného svokra acylpirín na horúčku (38,7 °C), 

ktorú má už druhý deň. Cíti sa unavený, má mierny kašeľ a často kýcha. V rozhovore ste 

zistili, že pacient je diabetik, ktorý užíva GLUCOTROL XL 5 mg (glipizid). Ako by ste 

postupovali? 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), GLUCOTROL XL 5 mg tbl 

(glipizid) 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: 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), WARFARIN 

ORION tbl 3 mg (warfarín), HELICID cps dur 20 mg (omeprazol), DIGOXIN 0,125 Léčiva 

tbl 0,125 mg (digoxín) 

 

4. týždeň (11. 3. ‒ 15. 3. 2019) Bolesť hlavy ‒ PharmDr. T. Foltánová, PhD. 

22-ročná slečna Lucia, študentka dejín umenia, 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: IMIGRAN 20 ng aer nas 2x0,1 ml (sumatriptan), MAXALT RPD lyo por 2x10 mg 

(rizatriptan), MEDIPYRIN tbl 10x500 mg (paracatomol), ACYLPYRIN tbl eff 10x500 mg 

(kyselina acetylsalicylová), VOLTAREN RETARD tbl plg 30x100 mg (diklofenak) 
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SPC liekov z iných skupín pre vypracovanie kazuistík: PANADOL FEMINA tbl flm 

10x500 mg/10 mg (paracetamol, butylskopolamín), IMIGRAN tbl flm 2x100mg, 

SANDOMIGRAN tbl obd 30x0,5 mg (pizotifén), NUROFEN tbl obd 12x400 mg (ibuprofén), 

PANADOL RAPIDE tbl eff 24x500 mg (paracetamol) 

 

5. týždeň (18. 3. ‒ 22. 3. 2019) Nespavosť a strach ‒ Mgr. P. Vavrinec, PhD. 

Pacientke, ktorá užíva hormonálnu antikoncepciu, lekár predpísal LEXAURIN kvôli 

úzkostnej poruche. Pacientka sa vás pri preberaní liekov v lekárni pýta, či je bezpečné súčasné 

užívanie oboch liekov súčasne. Ďalej sa pýta, či je užívanie LEXAURINu bezpečné počas 

tehotenstva alebo by mala užívať iný liek? Identifikujte farmakoterapeutický problém, 

navrhnite možné riešenie a navyše pacientke podajte komplexné odporúčania k riešeniu 

problému úzkosti. 

SPC pre riešenie kazuistiky: LEXAURIN tbl 3 mg (bromazepan) 

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

(piracetam), DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 10 mg (diazepam), NAPSYN tbl 250 mg 

(naproxén), 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 (zopiklón), LEXAURIN tbl 3 mg 

(bromazepam), 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 

 

6. týždeň (25. 3. ‒ 29. 3. 2019) Krvácavé stavy ‒ PharmDr. E. Ondriašová, CSc. 

65-ročný pacient sa sťažoval na problémy s pamäťou a pozornosťou. Chcel by si kúpiť 

PIRACETAM AL 800 mg a extrakt z ginka dvojlaločného – GINGIO. Zároveň si prišiel do 

lekárne aj pre lieky na predpis: PRADAXA 110 mg na liečbu hlbokej žilovej trombózy 

a ESCITIL 10 mg na liečbu obsedantno-kompulzívnej poruchy. Na čo by mal farmaceut 

upozorniť pacienta? 

SPC pre riešenie kazuistiky: PIRACETAM AL 800 mg tbl (piracetam), GINGIO 40 mg tbl 

(Ginkgo biloba), PRADAXA 110 mg cps (dabigatran), ESCITIL 10 mg tbl (escitalopram). 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: WARFARIN PMCS tbl 
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7. týždeň (1. 4. ‒ 5. 4. 2019) Kašeľ, dýchavica ‒ Mgr. D. Vavrincová, PhD. 

30-ročná pacientka prišla do lekárne kvôli pretrvávajúcemu suchému dráždivému kašľu, ktorý 

sa objavuje väčšinou v noci alebo skoro ráno. Kašeľ sa prvýkrát objavil pred niekoľkými 

mesiacmi. Pacientka je pracovne veľmi vyťažená a nemala čas ísť k lekárovi. Preto si sama 

naordinovala VENTOLIN sol neb 2 mg (salbutamol). Zvyšky lieku našla doma 

pravdepodobne po starej matke, ktorá trpela emfyzémom. Sirup si dávala vždy, keď sa kašeľ 

objavil. V poslednej dobe sa potreba užívať sirup prudko zvýšila a takisto sa zvýšilo aj 

dávkovanie. Navyše sa objavili aj iné príznaky. Pacientka udáva pocity dychovej 

nedostatočnosti, pri vydychovaní počuje sipot a má pocit, akoby jej hruď bola zovretá. Čo by 

ste jej poradili? 

SPC pre riešenie kazuistiky: VENTOLIN sol neb 2 mg (salbutamol), SERETIDE DISKUS 

50/100 plv inh 50 µg/100 µg (salmeterol, flutikazón), 

SPC pre kazuistiky riešené na seminári: STOPEX tbl 60 mg (dextrometorfán), 

AMOKSIKLAV tbl 625 mg (amoxicilín, kyselina klavulánová), RANISAN tbl 150 mg 

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

CODEIN-SLOVAKOFARMA tbl 30mg (kodeín), AMOKSIKLAV tbl 625 mg (amoxicilín, 

kyselina klavulánová), PRESTARIUM A 5 mg (perindopril), LOZAP H tbl 50 mg (losartan) 

 

8. týždeň (8. 4. ‒ 12. 4. 2019) Liečba vybraných problémov GIT ‒ PharmDr. T. 

Foltánová, PhD. 

Poruchy trávenia 

Starší pán Michal (68 rokov), povolaním baník, 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: ESPUMISAN cps 50x40 mg (simetikón), PANCREOLAN FORTE tbl ent 30x220 mg 

(pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza))  

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

30x12 000/20 000/900 (amyláza, lipáza, proteáza), ORENZYM tbl obd 50x36,60 mg 

(takadiastáza) 
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Hemoroidy 

Šofér kamiónu Jozef (starší ako 55 rokov), sa sťažuje na prítomnosť krvi v stolici. 

Z rozhovoru lekárnik zistí, že pacient je unavený, na pohľad objektívne bledý, krv v stolici je 

jasnočervená, sú jej relatívne malé množstvá. Odporučte ďalší postup. 

SPC: PROCTO-GLYVENOL crm rec (tuba Al) 1x30 g (lidokaín, tribenozid), 

VENORUTON Forte tbl 30x500 mg (hydroxyetylrutozidy)  

SPC liekov z iných skupín pre vypracovanie kazuistík: DETRALEX tbl flm 1x60 ks 

(diosmin), DOLOPROCT 10x1 mg + 10 mg (fluokortolónpivalátu + lidokaín), 

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

pečene (Selachiorum sp.), FAKTU sup 10x100 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) 

  

9. týždeň (15. 4. ‒ 19. 4. 2019) Liečba mykotických infekcií ‒ PharmDr. Z. Kiliánová, 

PhD. 

Do lekárne si príde vyzdvihnúť recepty 57-ročná pani Kováčová. Pri expedovaní zistíte, že 

pacientka pravidelne užíva WARFARIN ORION 5 mg denne ako prevenciu komplikácií 

hĺbkovej žilovej trombózy a ATORIS 20 mg denne na zníženie hladiny cholesterolu. Keďže 

má kvôli náhlej smrti manžela ťažké životné obdobie, pred 2 mesiacmi začala užívať aj 

CITALOPRAM-TEVA 20 mg pred spaním. Momentálne jej lekárka pre neznesiteľné bolesti 

pri močení predpísala DIFLUCAN 150 mg 2-krát denne. Poučte pacientku o užívaní nového 

lieku. Informujte ju, čo sa môže diať pri kombinácii užívaných liečiv a odporučte ďalší 

postup. 

SPC pre riešenie kazuistiky: ATORIS tbl flm 20 mg (atorvastatín), WARFARIN ORION 

tbl 5 mg (warfarín), CITALOPRAM-TEVA tbl flm 20 mg, DIFLUCAN cps dur 150 mg 

(flukonazol) 

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), POLINAIL liečivý lak na nechty (ciklopiroxolamín), 

LOCERYL liečivý lak na nechty 5% (amorolfín), BATRAFEN sol der 1x20 ml 

(ciklopiroxolamín) 


