
Практическо занятие № 1
(два учебни часа и две теми)

Тема 1: Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране на 
противоболковото лечение с опиоидни и неопиоидни аналгетици 
и нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 30 години, финансов 
контрольор, съобщава за появата на периодично повтарящо се главоболие в края на 
работния ден, от известно време насам. Главоболието било с еднаква локализация, 
сила и характер.
- от досегашната фармакотерапия: Omeprazol tab.20mg сугрин
съпътстващи заболявания и състояния: хронична язва на дванадесетопръстника
2. Основна диагноза: Хронично(вторично)главоболие (цефалгия), 
свързано с нервно-психично напрежение. 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална аналгетична фармакотерапия  
с алтернативи.

#

І. Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 46 години детска учителка 
по професия, корполентна, доведена в амбулаторията от “Спешна помощ”, с 
оплаквания от пристъпно усилваща се режеща болка под дясното подребрие и към 
гърба. Подобна болка, но не толкова силна, получавала от близо три месеца насам, 
предимно след консумиране на пържени храни. Болката отзвучавала след приемана 
на таблетка No-shpa. Сега не се повлияла от това лечение.
- от досегашната фармакотерапия: No-shpa таb при криза
съпътстващи заболявания и състояния: Обезитас - ІІ степен.
2. Основна диагноза: Холитиазис кризис 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационалн аналгетична и адювантна 
фармакотерапия  с алтернативи.

#



І. Клиничен случай №3 2.
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 22 години, бременна, 
получила рязка болка в областта на кръста и десния бъбрек в ранните утринни 
часове на деня. Съобщава за коликообразен характер на болката и появата 
на често уриниране, гадене с позиви за повръщане.
- от параклиниката: урина – масово Er (паваж в зрителното поле)
съпътстващи заболявания и състояния: бременност (м.л.VІ-VІІ)
2. Основна диагноза: Нефролитиазис кризис. 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална аналгетична
и спазмолитична   фармакотерапия с алтернативи.

#

І. Клиничен случай №4
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 34 години, правистка, 
провежда лечение при зъболекар по повод на изострен хроничен  периодонтит. 
Извършена е екстрекция, но продължава да има силна болка. 
съпътстващи заболявания и състояния: алергия към аналгин
2. Основна диагноза: Болка след екстракция на зъб.

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална аналгетична фармакотерапия 
с алтернативи.

#

І. Клиничен случай №5
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 68 години, пенсионирана 
готвачка, страдаща от двустранна гонартроза, съобщава за обострено заболяване –
усилване на оплакванията от трудно раздвижване и болки при движение в коленете.
До сегашното лечение локално с “мазила”, не й помагало повече.
- от други изследвания – Ro-графия на двете коленни стави – данни за напреднала 

гонартроза
- от досегашната фармакотерапия: унгвенти и гелове с ревулзивни и НПВС. 
- съпътстващи заболявания и състояния: язвена болест  в ремисия.
2. Основна диагноза: Двустранна хронично деформираща 
гонартроза в стадии на обостряне. 



ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Корегирайте досегашната 3.
фармакотерапия или изгответе нова аналгетична и противовъзпалителна
с алтернатива.

#

І. Клиничен случай №6
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 55 години, тютюнопушач, 
администратор по професия, съобщава, че по време на работа на вилния си имот, 
през почивните дни, след физически усилия при вдигане и преместване на дървен 
труп, получил рязка болка в кръста и седалището в дясно. Едва се добрал до 
леглото ивзел 2 табл. Аналгин. Болката отслабнала, но не преминала.
- от досегашната фармакотерапия: Аналгин - tab 0,5g при болка
съпътстващи заболявания и състояния: хроничен табакизъм
2. Основна диагноза: Остър десностранен лумбосакрален радикулит. 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална и 
противовъзпалителна аналгетична фармакотерапия - през време на 
острия период и за продължително лечение след острия период с алтернативи.

#

Клиничен случай №7
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 20 години, любител моторист, 
катастрофирал и получил тежка закрита посттравматична фрактура на дясната 
бедрена кост. Болката го приковава на място и води до травматичен шок – възбудна 
фаза (еректилна). Няма кръвозагуба.
- от други изследвания: при RR – 145/85 mm Hg
2. Основна диагноза: Травматична закрита фрактура на дясната 
бедрена кост. Травматичен шок – еректилна фаза.

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална аналгетична фармако-
терапия с възможна алтернатива.

#



І. Клиничен случай №8 4.
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 72 години, пенсиониран 
тютюноработник, дългогодишен тютюнопушач. Опериран по повод карцином на 
десния бронх и с провеждана пред и след оперативна лъчетерапия, изпитва болки в 
гърдите и се нуждае от обезболяване.
съпътстващи заболявания и състояния: ХОББ
2. Основна диагноза: След оперативно състояние, заради карцином 
на десния бронх 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална аналгетична фармакотерапия 
с алтернатива.

#

Тема 2: Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране лечението
на безсънието ( Инсомния)

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 36 години, майка на
три деца, домакиня, съобщава, че повече от година има трудно заспиване, 
често се пробужда и сънят й бил кратък, а през деня е сънлива, отпаднала 
и с намалена работоспособност. Безсънието настъпило след честата 
поява на здравословни проблеми при децата и.
2. Основна диагноза: Хронично безсъние.

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална сънотворна 
фармакотерапия с алтернатива.

#

І. Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 26 години, работещ 
в строителството и студент на задочно обучение, съобщава, че по време
на подготовка за изпитна сесия има смущения в съня – трудно заспивал вечер,
а сутрин трудно се събуждал. 
- от други изследвания: Ro-графия: pulmo еt cor – б.о.; RR- 135/90 mm Hg
- съпътстващи заболявания и състояния: Тютюнопушач с кратък стаж.



2. Основна диагноза: Остро настъпило безсъние от 5.
нервно-психично напрежение.

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална фармакотерапия с 
алтернатива, за този тип безсъние.



Практическо занятие № 2
(два учебни часа на една тема)

Тема: Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране лечението
на артериалната хипертония (хипертонична болест на сърцето)

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 30 години, докторант по 
физика, с предхипертония от три години, оставен на лечение с анксиолитици. 
От месец насам започва да получава главоболие в тилната област, особено в 
ранните сутрешни часове, за което се явява на контролен преглед. 
- от други изследвания – RR 150/100 mm Hg (след трикратно измерване при 

прегледа)
- съпътстваща фармакотерапия - Lexotan tab.3mg, на два приема: сутрин и вечер 
2. Основна диагноза: Артериална хипертония – І І стадий.

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антихипертензивна 
фармакотерапия, като монотерапия  с всички възможни алтернативи, като ги 
подредите по значимост . 

#

І. Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 39 години, шофьор, от 5 
години астматик, на контролираща терапия инхалаторно. Започнал да се оплаква 
от тилно главоболие в края на работния ден. Измерването на артериалното кръвно 
налягане  в продължение на няколко дни, отчитало високи наднормени стойности и 
за двете граници. Търси личния лекар.
- от други изследвания – RR 170/95 mm Hg (при трикратно измерване)
- съпътстваща фармакотерапия Seretide discus inhal
- придружаващи заболявания : Бронхиална астма.
2. Основна диагноза: Артериална хипертония ІІ стадий. 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална комбинирана 
антихипертензивна фармакотерапия с възможните алтернативи.

#

І.Клиничен случай №3
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 67 години,  земеделец,



с неинсулинозависим тип диабет, на лечение с ОАДЛС, има и трайно повишено
артериално кръвно налягане, на лечение с диуретик 1таб. сутрин,  което вече не 
е ефективно и има нужда от корекция на лечението.
- от други изследвания – RR 180/105 mm Hg
- съпътстваща фармакотерапия – Diaprel MR tab.60mg, по 1/2 табл. сутрин; 
Diuretidin tab по 1 сутрин.

- придружаващи заболявания : Инсулинонезависим диабет (тип ІІ).
2. Основна диагноза: Артериална хипертония ІІ стадий. 

ІІ.Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална комбинирана  
антихипертензивна фармакотерапия с алтернатива като:
а/ сами съставите комедикацията с диуретик;
б/ използвате готови форми комедикации с диуретик, с доказан ефективен 

адитивизъм.
#

І. Клиничен случай №4
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 72 години, бивш тракторист,
с контролирана артериална хипертония, на лечение с ДХП – калциеви антагонисти. 
От три месеца не се е явявал на контролен преглед и сега посещава личния си лекар
- от други изследвания : RR 140/80 mm Hg ; ЕКГ – с данни за прекаран миокарден 
микроинфаркт

- от досегашната фармакотерапия:  Amlodipin tab 5mg. По 1.сутрин
- придружаващи заболявания : Състояние след прекаран без клинични изяви  
миокарден инфаркт.

2. Основна диагноза: Артериална хипертония – ІІ – ІІІ стадий. 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоценете досегашното антихипертензивно 
лечение лечение и изгответе рационална антихипертензивна фармакотерапия,
съобразена с усложнението й, както и алтернативи.

#

І. Клиничен случай №5
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 65 години, фотограф, с
ХОББ и доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) има постоянно завишени 
стойности на артериалното кръвно налягане през денонощието, но не е провеждал  
антихипертензивно лечение до сега и  иска да му се назначи такова.
- от други изследвания : RR 170/100 mm Hg (при трикратно измерване)
- придружаващи заболявания: ДПХ и ХОББ – не лекувани 3.
2. Основна диагноза: Артериална хипертония І І ст. 



ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална комбинирана 
антихипертензивна фармакотерапия, която да повлияе и дизурията, с алтернатива.

#

І. Клиничен случай №6
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 60 години,готвачка, 
корполентна, с контролирана хиперхолистеролемия от лечението  със статини и 
неконтролирана артериална хипертония - на лечение с диуретик в еднократен 
сутрешен прием. Нуждае се от корекция на лечението.
- от други изследвания : RR 170/100 mm Hg
- придружаващи заболявания : Хиперхолистеролемия – под контрол. Obesitas II ст.

- съпътстваща фармакотерапия: Tertensif SR tab. 1,5mg сутрин; Crestor tab 20mg 
вечер

2. Основна диагноза: Артериална хипертония – II стадий. 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална комбинирана 
антихипертензивна фармакотерапия

#

І. Клиничен случай №7
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 61 години, пенсионер по 
болест, с хроничен пиелонефрит и вторична артериална хипертония, а сега и с 
изявена ХБН, е провеждала неефиктивна антихипертензивна фармакотерапия с 
дихидроперидинови калциеви антагонисти и диуретик.
- данни от параклиниката – Creat – 350mol/ l ; Urea 10 mol/l
- от други изследвания – RR 180/115 mm Hg
- придружаващи заболявания : хроничен пиелонефрит; ХБН – І - ІІстепен.
- от досегашната фармакотерапия- Nifedipin tab. 10mg; по 2 tab 3 пъти дневно;
Furantril 40mg 1 табл.сутрин

2. Основна диагноза: Вторична (сичптоматична) неконтролирана артериална 
хипертония ІІ - ІІІстепен 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоценете досегашната фармакотерапия и 
изгответе нова рационална антихипертензивна фармакотерапия  и алтернатива,
на фона на придружаващите заболявания.

#



Клиничен случай №8
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на 27 години, музикантка, с редовно 
контролирана артериална хипертония  с давност от  4 години, на лечение с АСЕИ, 
разбрала, че е бременна и търси  лекарска консултация.
- от други изследвания - RR135/80 mm Hg
- съпътстваща фармакотерапия- Amlodipin tab 5mg, сутрин
- придружаващо състояние: бременност m.l. I I
2. Основна диагноза: Артериална хипертония І – ІІ степен. 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоценете удачността на 
досегашната антихипертензивна фармакотерапия  и изгответе нова рационална 
такава и алтернатива.

#

І. Клиничен случай №9
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 58 години, сценичен 
работник, с дългогодишна артериална хипертония и на лечение с АС-инхибитори,  
решава да прекрати лечението за няколко дни, за да не привиква към лекарството. 
Внезапно получил силно главоболие, гадене с повръщане с обилно изпотяване и 
силно страхово усещане. Повикал “Спешна помощ”, поради кризисното състояние,
в което се намира.
- от други изследвания – RR 230/120 mm Hg; Пулс - 80 уд./мин 
- от досегашната фармакотерапия: Prestarium tab.10mg. По 1 дневно сутрин.
2. Основна диагноза: Хипертензивна криза – мозъчн-съдова форма. 
Артериална хипертония – ІІ-ІІІ степен.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе спешна рационална антихипертен -
зивна терапия при криза,  с алтернатива.



Практическо занятие № 3
(два учебни часа и две теми)

Тема 1. Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране лечението на 
стабилна стенокардия.

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 50 год., тютюнопушач, 
сондьор по професия, от два месеца насам, по време на обичайната си работа, 
получава внезапна силна болка зад гръдната кост с изтръпване на лявата ръка. 
Пациентът бил принуден да спира работа и да почива седнал за около 10-15 
минути, докато траела болката и след това продължавал работата си.
Болката се появявала в различни дни и била с еднаква сила, характер и 
локализация.
- от други изследвания - ЕКГ – (извън пристъп) – в норма.
- придружаващи заболявания и /или състояния – хроничен табакизъм
2. Основна диагноза: ИБС – стабилна стенокардия клас І

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антистенокардна 
фармакотерапия – в пристъп и извън пристъп с алтернативи.

#

І. Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 40 год., авиодиспечер по 
професия, внезапно след полунощ се събужда от сън, поради силна болка и стягане 
в гърдите със силно чувство на страх. Това състояние продължавало около 10-12 
минути и отзвучавало. Такива пристъпи е имал 3-4 през последния месец. Вредни 
навици – тютюнопушач.
- от други изследвания – RR – 140/80 mm Hg; ЕКГ – (извън пристъп) – в норма ; 
ЕКГ - по време на пристъп – елевация на ST-сегмента ; изчезва след стенокардния 
пристъп
- придружаващи заболявания и /или състояния – хроничен табакизъм
2. Основна диагноза: Нестабилна стенокардия - тип “принц-метал”.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антистенокардна
фармакотерапия  в пристъп и в междупристъпния период, при условие, че пациента 
е с:  а/ тахикардия в покой;    б/ брадикардия в покой

#



І. Клиничен случай №3 2.
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 63 год. пенсиониран адвокат, 
със захарен диабет тип II на лечение със СУП, от три месеца насам се оплаква от 
появата на една и съща внезапна болка зад гръдната кост при изкачване на стълби. 
Болката го принуждавала да почива и до  10 минути преминавала. 
- от други изследвания - ЕКГ – данни за миокардна хипоксия. RR – 150/80 mm Hg
- придружаващи заболявания и /или състояния – инсулинозависим тип  захарен 
диабет (тип ІІ). 
- съпътстваща фармакотерапия - Diaprel tab 60mg, по една сутрин
2. Основна диагноза: Стабилна стенокардия – клас II

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антистенокардна
фармакотерапия при пристъп и в междупристъпен период с алтернативи.

#

І. Клиничен случай №4
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пацеинт на възраст 58 год. бивш тежкоатлет, 
със стенокардия от години. Оплаква  се от промяна в силата и продължителността 
на стенокардните пристъпи, които влошили състоянието му от месец време насам, 
въпреки провежданото антистенокардно лечение.
- съпътстваща терапия - лекуван с Amlodipin 10mg tab. по 1 дневно.
- от други изследвания - ЕКГ – данни за прекаран миокарден инфаркт
(дълбок Q-зъбец). RR – 140/80 mm Hg
2. Основна диагноза: Стабилна вторична стенокардия 

(след миокарден инфаркт) 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоценете досегашната и изгответе рационална 
антистенокардна фармакотерапия с алтернатива. 

#

Клиничен случай №5
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 48 год. шофьор, с 
контролирана бронхиална астма на инхалаторно лечение, получил внезапно остра и 
краткотрайна болка зад гръдната кост по време на усилена физическа работа. След 
спиране на работата, болката отзвучала бързо, но се появявала отново при всяко по-
тежко физическо усилие в последните два месеца.
-съпътстваща терапия – Seretide discus inchal – двукратно дневно инхалиране.



- придружаващи заболявания и/или състояния - Бронхиална астма – 3.
под контрол

2. Основна диагноза: Стабилна стенокардия – клас І . 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антистенокардна 
фармакотерапия и алтернатива, в пристъп и извън пристъп.

Тема 2 : Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране лечението на 
хронична сърдечна недостатъчност

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 73 год., домакиня, 
съобщава, че отскоро през някои от нощите се събужда от сън поради пристъп от 
задух. Намирала облекчение на състоянието си, когато е седнала с ръце на масата, 
приведена напред. За около 30 минути задухът изчезвал.
- от други изследвания: ЕКГ- данни за миокардна исхемия;  RR – 160/90 mm Hg
- придружаващи заболявания и/или състояния : Артериална хипертония - ІІ степен
2. Основна диагноза: Състояние след изострена латентна хронична 
сърдечна недостатъчност ( ХСН – I степен)

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационални фармакотерапия и 
алтернатива, съвместяващи и двете заболявания.

#

І. Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 70 год. домакиня, от 
известно време започнала бързо да се изморява, а от няколко дни има чувство на 
недостиг на въздух. При прегледа: Застойни белодробни основи (средни и дребни 
влажни хрипове), увеличен и болезнен черен дроб.
- от други изследвания: ЕКГ – ляв патологичен тип с предсърдно мъждене; RR
140/70 mm Hg; пулс – аритмичен с честота 100 удара / минута
2. Основна диагноза: Смесен тип хронична сърдечна недостатъчност
(с абсолютна аритмия) ІІ-ІІІ

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална фармакотерапия при 
наличната хронична сърдечна недостатъчност с алтернатива.



І. Клиничен случай №3 4.
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 65 год., пенсиониран общ 
работник, с хроничен пиелонефрит; вторична артериална хипертония и ХБН , 
лекуват с диуретик и АС- инхибитор, се оплаква от прогресиращ задух при 
физически усилия.
- от други изследвания : ЕхоКГ – данни за намалена функция на изтласкване на 
лявата камера (камерна дисфункция), хипертрофия на левокамерната мукулатура и
септума; RR – 180/110 mm Hg
- съпътстваща фармакотерапия – Furanhtril 40mg. tab.сутрин еднократно;
Enalapril 10mg.tab два пъти дневно
- придружаващи заболявания - ХБН – I I степен ; Симптоматична хипертония  І І 
стадий.
2. Основна диагноза: ХСН – I I степен

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе цялостна рационална фармакотерапия на 
пациента, съвместяваща и съпътстващите заболявания .

#

І. Клиничен случай №4
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 65 години, бивша санитарка, 
корполентен тип хабитус, на лечение с АС-инхибитор, се оплаква от поява на 
задух и отоци по подбедриците. Аускултаторно - застойни дребни влажни хрипове 
в двете белодробни основи.
- от други изследвания (вазивни и инвазивни): ЕКГ – ляв патологичен тип с    
реполаризационни промени. RR – 160/90 mm Hg

- съпътстваща фармакотерапия: Gopten 2mg tab. сутрин по една
- придружаващи заболявания и/или състояния –
Артериална хипертония II степен, Obesitas ІІ-ІІІ степен

2. Основна диагноза: Застойна хронична сърдечна недостатъчност
– I I степен

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоцените досегашната фармакотерапия на  
сърдечно - съдовите заболявания  и изгответе рационална такава с алтернатива.



Практическо занятие № 
(два учебни часа)               

Тема 1 Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране лечението на 
бронхиална астма

І.Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 35 години, действащ 
лесничей, с установена бронхиална астма на  лечение с кортикостероиди – с 
продължителен ефект, започнал да се събужда след полунощ от седмица насам, с 
чувство на лек задух и дразнене в гърлото. След инхалация със Salbutamol inhal.fl.
оплакванията отзвучавали за 20 - 30 минути и той заспивал отново. Иска промяна в 
лечението на бронхиалната астма, за да избегне появата на оплакванията 
смущаващи съня му.
- от досегашната фармакотерапия: Salbutamol inhal.fl.
2. Основна диагноза: Бронхиална астма, умерено тежка 
персистираща  неконтролирана форма.
ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антиастматична 
фармакотерапия с освобождаващ и контролиращ ефект (в пристъп и извън 
пристъп) с алтернатива.

#

Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 65 години, бивш хотелиерски 
работник,  с ХОББ и доскорощен тютюнопушач, провежда периодично лечение със 
секретолитици,  които улеснили отхрачването, но продължава да се оплаква от 
засилване на задуха с пристъпен характер през денонощието. Търси медицинска 
помощ.
- от досегашната фармакотерапия: Ambroxol tab. 20mg 3 пъти дневно
2. Основна диагноза: ХОББ (необострен стадий)

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антиастматична 
фармакотерапия с алтернатива.

#

Клиничен случай №3
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 26 години, землемер, дълги 
години страдала от сенна хрема през пролетните месеци, когато е на открито. 



Освен дразнене в очите, носа и гърлото с отделяне на течен секрет напоследък 2.
получавала пристъпно лек задух, последван от кашлица и храчки с постепенно 
отзвучаване (преминаване). През хладните месеци на годината почти нямала такива 
оплаквания.
- от други изследвания: Кутантен тест – силно изразена алергична реакция съм 
пролетни цветя и треви; Интрадермален тест – (+ + + ) към пролетни цветни полени
2. Основна диагноза: Сенна хрема. Атопична поленова бронхиална 
астма – лека степен на пристъпно протичане.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антиастматична 
фармакотерапия освобождаваща и  контролираща  астмата с алтернативи.

#

Клиничен случай №4
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 23 години, фризьорка, 
с бронхиална астма, среднотежка пристъпна форма, на контролиращо лечение 
инхалаторно , установява, че е бременна и иска съвет от лекаря за преоценка на 
досегашната антиастматична фармакотерапия.
- от други зследвания: уринарен тест за бременност (+)
- съпътстваща терапия: Seretid discus
- придружаващи заболявания и състояния: бременност І-ІІ м.л.
2. Основна диагноза: Бронхиална астма – среднотежка пристъпна 
форма, на контролиращо инхалаторно лечение.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоценете досегашната и изгответе рационална 
антиастматична фармакотерапия – освобождаваща и контролираща астмата с 
алтернатива.

#

І. Клиничен случай №5
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 28 години ,по професия  
химичен лаборант, се оплаква, че в три нощи от една седмица по време на 
разсъмване, внезапно се събужда от пристъпен задух, който я принуждава да търси 
облекчение на открито.Пристъпите траели около 15-20 минути, след което 
започвала кашлица с отделяне на белезникави храчки и постепенно отзвучаване на 
пристъпа.
- от други изследвания: Кутантен тест – към три вида  от заводските брашна; 
Интрадермален тест – (++) към домашен прах



2. Основна диагноза: Атопична бронхиална астма със смесена 3.   
етиология (професионално-битова) – среднотежка пристъпна форма.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антиастматична 
фармакотерапия – освобождаавща и контролираща с алтернатива.

Тема 2     Фармако-терапевтични подходи за оптимизиране лечението
на язвената болест

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 26 години, зъботехник по 
професия съобщава, че се оплаква от появата на киселини след хранене 
придружени от леки болки в епигастриума. Оплакванията се появили от месец 
насам и се усилвали при консумация на бобови и пържени храни. Прибягвал до 
употребата на хлебна сода в чаша вода, което облекчавало състоянието му.
– от други изследвания: Фиброгастроскопия - установява прясна язва на задната 
стена на дуоденума; Тест за хеликобактер пилори ( - ) отрицателен.
2. Основна диагноза: Новооткрита дуоденална язва.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антиулкусна 
фармакотерапия с алтернатива.

#

Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 50 години, домакиня, 
многодетна майка, тютюнопушачка, с хронична язвена болест в ремисия от една 
година, съобщава за изостряне на заболяването от седмица време.
– от други изследвания: Фиброгастроскопия – данни за хронична дуоденална язва. 
Тест за хеликобактер пилори (+) положителен.
- придружаващи състояния – хроничен табакизъм
2. Основна диагноза: Обострена хронична дуоденална язва.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална комплексна антиулкусна 
фармакотерапия с алтернатива.



Практическо занятие №6
(два учебни часа)

Тема: Клинико-фармакологични подходи за оптимизиране лечението на 
инфекциозно-възпалителните заболявания с противомикробни лекарствени 
средства

І. Клиничен случай №1
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 16 години, ученик, сутрин 
след ставане от сън се оплаква от болки в гърлото при преглъщане, лош дъх от 
устата и повишена телесна температура. При прегледа се вижда: зачервено гърло, 
зачервени оточни и обложени тонзили и език.
- от други изследвания: аксиларна температура 38оС постоянна през 

денонощието.
съпътстващи състояния: Алергия към сулфонамиди.
2. Основна диагноза: Остър катарален тонзилофарингит (червена 
ангина). 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антибактериална 
фармакотерапия и алтернатива.

#

І. Клиничен случай №2
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 24 години, безработна 
бременна, има оплакване от дразнене в гърлото с леки покашляния, появили се от 
преди 5 дни, след употреба на газирани напитки по време на домашен празник. От 
един ден вече има и отделяне на белезникави лепкави храчки и повишена телесна 
температура.
- от други изследвания: трайно повишена телесна температура от 38оС, 
аксиларно.

съпътстващи  състояния: Бременност m.l VI.
2. Основна диагноза: Остър фаринго-трахеобронхит 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антибактериална 
фармакотерапия и алтернатива.

#



І. Клиничен случай №3 2.
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 72 години, бивш миньор, 
с ХОББ, има оплакване от засилване на кашлицата и задуха, с поява на 
втрисания (субфибрилитет) и отделяне на храчки с жълто-зелен цвят. 
Провежданото до сега лечение с отхрачващи и бронходилататори вече не 
облекчавали състоянието му.
- съпътстваща фармакотерапия: - Atrovent spray и Mucosolvan tab
2. Основна диагноза: ХОББ – обострен стадий.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Преоценете досегашната фармакотерапия и 
изгответе  допълнително рационална антибактериална фармакотерапия.

#

І. Клиничен случай №4
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 45 години, акушерка, 
провежда подържащо лечение с глюкокортикостероиди, по повод автоимунно 
кожно заболяване. Сега от седмица се оплаква от упорита влажна кашлица, с 
тъмен цвят на храчките, поява на бодежи при дишане в дясната половина на гърба 
и повишена телесна температура.
- придружаващи заболявания: автоимунно кожно заболяване.
- от други изследвания: Ro- графия – данни за десностранна плевропневмония с 
начален плеврален излив; т.т.38.5оС аксиларно.

- съпътстваща фармакотерапия: Urbazon tab 4mg еднократно   дневно като 
поддържащо лечение.

2. Основна диагноза: Десностранна плевро пневмония с плеврален 
излив. 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антибактериална 
фармакотерапия, провеждана в два курса и алтернатива.

#

І. Клиничен случай№5
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 48 години,автоконтрольор,
страдащ от бронхиална астма, на контролиращо лечение с тиоксантени , от 3 дни 
се оплаква от засилено отделяне на количеството храчки, повишена телесна 
температура и засилване на задуха. 
- от лабораторни изследвания: Посевки на храчка - наличие на gr(+) 

микроорганизми  (пневмококи).
- от други изследвания: Ro – графия: данни за левостранна бронхопневмония;



т.т. 38.5оС аксиларно 3.
- досегашна фармакотерапия: Teotard tab 300mg 2 пъти дневно
- придружаващо заболяване: Бронхиална астма.
2. Основна диагноза: Пневмококова левостранна 
бронхопневмония.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална антибактериална 
фармакотерапия при провеждано антиастматично лечение.

#

І. Клиничен случай №6
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 28 години, касиер, 
бременна, от няколко дни се оплаква от често пикаене придружено от парене и 
дискомфорт след това. 
- от лабораторни изследвания: Урокултура - изолирани Е coli., чувствителна на 
широк кръг антибиотици

- придружаващи състояния: Graviditas m l. VI
2. Основна диагноза: Обострен хроничен цистит причинен от Е coli. 

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБ фармакотерапия и 
алтернатива. Включете ваксини и уроантисептици за профилактика на 
изострянията на цистита.

#

І. Клиничен случай №7
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 58 години, по професия 
шофьор, с хроничен пиелонефрит, съобщава за обостряне на заболяването с
наличието на микционни смущения и субфебрилитет. 
- от лабораторни изследвания: Урокултура - псевдомонас  аерогиноза
2. Основна диагноза: Обострен хроничен пиелонефрит с инфекция 
от псевдомонас аерогиноза.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБ фармакотерапия и 
алтернатива 

#



І. Клиничен случай № 8 4.
1. Данни за болния и заболяванията му:

- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 43 години, строител, се 
оплаква от смущение в половите функции и изтичане на бял секрет от уретрата по 
време на дефекация. Прекарал някога остър бактериален уретрит, лекуван с 
антибиотици. 
- от лабораторни изследвания: Урокултура и простатен секрет - наличие на gr(+) 
и gr(-) микроорганизми.

2. Основна диогноза: Обострен хроничен простатит.Смесена 
бактериална инфекция.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБ фармакотерапия и 
алтернатива.

#

І. Клиничен случай №9
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 20 години, студент 
по право, се оплаква от парене в пикочния канал по време на уриниране и 
дискомфорт след това. Съобщава, че оплакванията му се появили една седмица 
след полов контакт с новата си приятелка, извършен без предпазни средства.
- от лабораторни изследвания: Уретрален секрет – изолирана хламидия 
трихоматис.
2. Основна диагноза: Остър уретрит, причинен от хламидия .

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБ фармакотерапия със 
всички алтернативи.

#

І. Клиничен случай №10
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 63 години, бивш готвач, 
съобщава за периодични краткотрайни жлъчни кризи от година време насам. От 
два дни с почти постоянни болки в дясното подребрие, непреминаващи от 
лечение със спазмолитици, които ползвала при такива случаи. Има повишена 
телесна температура.
- от лабораторни изследвания: Жлъчно-дуоденален сок – изолирана Клепсиела.
- от други изследвания: Ехо-графия – жлъчен мехур със задебелени стени и 
наличие на конкременти; Т.т. 37.8оС аксиларно

- съпътстваща фармакотерапия: Buscolysin dr 10mg, при криза



2. Основна диагноза: Обострен хроничен колколозен холецистит
от Клебсиела- инфекция. 5.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБфармакотерапия и 
алтернатива.

І. Клиничен случай №11
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациент на възраст 18 години, студент, 
сутринта се събужда от позиви за повръщане и чести диарични изхождания. 
Чувства се отпаднал, има повишена телесна температура. Съобщава за 
консумация на торта при вечерното хранене.
- от други изследвания: т.т. 37.8оС аксиларно
2. Основна диагноза: Остър ентероколит. Съмнения за 
салмонелоза.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБ фармакотерапия и 
алтернатива.

#

І. Клиничен случай № 12
1. Данни за болния и заболяванията му:
- от анамнеза и клиничен статус: Пациентка на възраст 28 години, докторантка в 
САЩ, пребиваваща при родителите си в България и посещава стоматолог за 
направа на зъбни коронки. Месец след това развива остър гноен перидонтит и 
спешно е извършена хирургична инцизия. Нуждае се спешно от лечение.
2. Основна диагноза: Остър гноен перидонтит. Инцизия.

ІІ. Фармакотерапевтичен казус: Изгответе рационална АБфармакотерапия и 
алтернатива.


