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Инструкции за изпит 

Клинична фармакология – Медицина 

23, 24.01.2023г. 

Аудиторен комплекс – зали 4 и 6 

25.01.2023г. 

Аудиторен комплекс – зала 6 

Начало 08.00 ч. 

 

 

Изпитът е присъствен и се състои от следните части: 

- Входящ тест – 15 мин. 

 

Затворени въпроси с няколко верни отговора – 15 бр. 

 

Алергични реакции са най-характерни за следните лекарствени групи: 

а) парацетамол; 

б) пеницилин; 

в) тетрациклин; 

г) метамизол. 

 

На студентите се предоставя максимален брой верни отговори за всеки вариант на 

теста. НЕ отбелязвайте повече отговори – всички допълнителни отговори ще бъдат 

извадени от крайния резултат. Всички верни отговори се броят към крайния резултат 
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– не се приспадат точки за грешни отговори. Студентите се нуждаят от 70% верни 

отговори, за да преминат успешно теста. 

 

- Писмен изпит – 1 час и 30 мин. (2 теми) 

 

Въпросите са разделени на две групи като студентите теглят по една тема от група.  

Първа група – въпроси, обхващащи основни принципи на клиничната фармакология 

напр. Критерии за оценка на ефективността и рационалността на медикаментозното 

лечение. Фармакоикономика. 

Втора група – въпроси, обхващащи фармакологичните подходи за лечение напр. 

Подходи при лечение с антихипертензивни средства. 

 

Въпросите са еднакви за всички студенти. В някои случаи студентите могат да бъдат 

разделени на две групи и представители да теглят отделни въпроси за всяка група.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се пише и по двете теми! 

 

- Практическа част и устен изпит – 15 мин. (2 клинични случая) 

 

Клиничен случай 

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. 5 mg сутрин 

- придружаващи заболявания: Състояние след прекаран без клинични изяви 

миокарден инфаркт. 

Основна диагноза: Артериална хипертония – ІІ – ІІІ стадий.  

На базата на наличните данни, представете: 

1. Класификация на лекарствените групи за лечение на основното заболяване 

2. Неподходящи/противопоказани групи от лекарствата от предходната класификация 

– аргументирайте се защо 
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3. P-drug, написано като рецепта с доза и дозов режим – обосновете своя избор (може 

да има повече от едно P-drug!!!) 

4. Нежелани лекарствени реакции на всяко едно изписано P-drug 

5. Алтернативи на всяко едно изписано P-drug – избройте поне 2 

6. Досегашна фармакотерапия (ако има такава) – променя ли се, как и защо 

 

Рецептите трябва да бъдат формулирани правилно и трябва да включват правилното 

наименование на лекарството, дозата, лекарствената форма и дозовия режим. 

Устният изпит включва дискусия върху казусите, както и някои допълнителни основни 

въпроси от конспекта. Въпросите, включени в писмената част на изпита, не се 

обсъждат. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Студентът получава слаба оценка при:  

• Отказване от изпит. 

• Опит за преписване. 

• Непокриване на минималните изисквания за теста.  

• Ако не е писал по двата въпроса, включени в писмения изпит, независимо от това 

как е развил другия въпрос. 

• Неправилно решаване на клиничните казуси. 

 

При устното изпитване на студентите се взимат под внимание и оценките от 

проведените през учебната година колоквиуми и семинарни упражнения. При слаба 

оценка от колоквиумите/семинарните упражнения студентът получава допълнителен 

въпрос от материала на колоквиума/семинара. Отговорът на допълнителния въпрос 

участва във формирането на оценката от устния изпит. 

Крайната оценка се получава като сбор от оценките по шестобална система от 

различните компоненти, умножени със съответните коефициенти на значимост, а 

именно: 

  

Q
крайна оценка

= к
1
Q

оценка от писмен изпит
+ к

2
Q

оценка от устен изпит +  к3
Q

оценка от текущ контрол 
 

 
 

к
1 = 
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0.33; к
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0.33 
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При повторно явяване студентът полага отново трите елемента на изпита. 

 

Критериите за оценяване са следните: 

•  Отличен (6) – отлично познаване на информационните източници и класификация 

на лекарствата; задълбочено овладени ключови и допълнителни знания, 

позволяващи избора на индивидуализирана, ефективна, безопасна и 

икономически целесъобразна терапия; собствено логично, мислене и правилно 

разбиране на материята за възможните НЛР и лекарствени взаимодействия; 

умения за прилагане на наученото при решаване на клинични казуси - собствено 

мислене и аргументиране на решенията. Точност и богата езикова култура на 

изложението, правилно изписване на лекарствени продукти в рецепта, съобразно 

терапевтичния план при конкретния пациент.  

    • Мн. добър (5) – много добре овладени ключови и допълнителни знания 

позволяващи избора на индивидуализирана, ефективна, безопасна и 

икономически целесъобразна терапия; осмислено и правилно разбиране на 

материята за възможните НЛР и лекарствени взаимодействия на отделните групи 

лекарства. Умения за прилагане на наученото при решаване на клинични казуси - 

прави опит да изведе и обоснове своя теза. Адекватно използване на понятия от 

научната област на дисциплината, има добра езикова култура; правилно 

изписване на лекарствени продукти в рецепта, съобразно терапевтичния план при 

конкретния пациент. 

   •  Добър (4) – описателно са овладени ключови и допълнителни знания 

позволяващи избора на индивидуализирана, ефективна, безопасна и 

икономически целесъобразна терапия; недостатъчно разбиране на на материята 

за възможните НЛР и лекарствени взаимодействия на отделните групи лекарства. 

Налице е ограничена самостоятелност и умения за прилагане на наученото при 

решаване на клинични казуси, макар да има добра езикова култура, допускат се 

неточности в използваните понятия; недостатъчно добре овладени умения за 

изписване на лекарствени продукти в рецепта, съобразно терапевтичния план при 

конкретния пациент.  

• Среден (3) – възпроизвеждане на знания за избор на индивидуализирана, 

ефективна, безопасна и икономически целесъобразна терапия, както и тези за  

НЛР и лекарствени взаимодействия на отделните групи лекарства в „готова 
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схема“; представяне на неаргументирани решения на клиничните казуси; 

ограничени умения за изписване на лекарствени продукти в рецепта, съобразно 

терапевтичния план при конкретния пациент. Липсват знания за самостоятелно 

използване на получените професионални компетентности; терминологията не е 

усвоена, изложението се характеризира с беден език. 

  •  Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията посочени по-горе. 


