B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ
MINTAFELADAT

Helyszín:

Oktatási tanintézmény

Résztvevők:

Oktató (vizsgázó)
Gyógyszerész rezidens (vizsgáztató)

Feladat:

Tájékoztassa kollégáját a rühesség gyógyszeres kezeléséről:
- a rühesség chlor-ciclohexan tartalmú emulzió vagy zselé, ill. benzil-benzoát
oldattal megszüntethető
- tisztálkodás után, majd fél órával később megismételve az egész testet le
kell kenni
- a fertőzött bőrnek 24 órán keresztül bekenve kell maradnia
- makacs fertőzés esetén a kezelést még kétszer meg kell ismételni
- a viszkető bőrfelület vakarását kerülni kell, mert a vakarás olyan sebeket
ejthet a bőrön, amelyek elfertőződhetnek
- ha nagyon erős a viszketés, kortikoszteroidos krémet alkalmaznak
csillapítására
- az atkák elpusztulása után a bőrön jelenlevő elváltozások általában rövid idő
alatt maguktól eltűnnek
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- scabies can be eliminated by the use of chloro-cyclohexane emulsion or gel or by benzylbenzoate solution
- the whole body should be treated after having a bath and the treatment should be repeated
30 minutes later
- the medicine should remain on the infected skin for 24 hours
- in the case of intractable infestation the treatment should be repeated twice more
- scratching of the itchy skin should be avoided as scratching can cause wounds which can
become infected
- in the case of very severe itching a cream containing corticosteroids can be applied to soothe
the itching

- after killing the mites, the skin lesions disappear on their own within a short time
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Helyszín:

Gyógyszertár

Résztvevők:

Gyógyszerész (vizsgázó)
34 éves férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat:

A beteg álmatlanságban és nyugtalanságban szenved. Ön a Sedacur forte
tablettát javasolta neki. Tájékoztassa a beteget a gyógyszer használatával
kapcsolatban:
- a Sedacur forte olyan gyógyszer, melyet gyógynövény kivonatokból
állítottak össze
- kiegyensúlyozott hatóanyag tartalma miatt napközbeni alkalmazása
nyugtató hatású
- esti, a lefekvést megelőző bevétel esetén elősegíti az elalvást és nyugodt
alvást biztosít
- a gyógyszer szokásos adagja 1-2 tabletta naponta 2-3 alkalommal
- ha altatóként szeretné használni, akkor lefekvés előtt egy órával vegyen
be 1-2 tablettát
- mellékhatásként ritkán gyomor-bélrendszeri panaszok és nagyon ritkán
allergiás bőrkiütések fordulhatnak elő

- a mellékhatások a gyógyszer szedésének abbahagyása után általában
megszűnnek
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- Sedacur forte is a drug which is composed of a combination of herbal extracts
- due to its balanced chemical composition, it has a tranquilizing effect if used during the day
- when taken in the evening before going to bed, it helps to fall asleep and ensures restful
sleep
- the usual dose is 1-2 tablets, 2-3 times a day
- if you wish to use it as a sleeping pill, take 1-2 tablets one hour before going to bed
- as for side-effects, rarely gastro-intestinal complaints may occur, and an allergic rash may
also develop, but the latter is extremely rare
- the side-effects generally disappear after you stop taking the drug

