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Część teoretyczna



Układ narządów



Grupy leków





















Część praktyczna



Dzień dobry. 

W czym mogę 

pomóc?

добрий день. 

Прошу цей лiк.

Lek wydawany jest z przepisu lekarza – Rp.

Jest to lek na 

receptę. Proszę 

zadzwonić pod 

numer telefonu 

lub udać się na 

SOR (albo 

pomoc nocną).

Dziękuję.



добрий день. 

прошу щось 

проти алергii.

Dzień 

dobry. W 

czym mogę 

pomóc?

Objawowe leczenie alergii

U kogo? Osoba 

dorosła czy dziecko? 

Czy były brane jakieś 

leki?для 

мене\дитини.

dziękuję. 

- A jakie są 

objawy?

- Proszę ten lek…

- Uwaga lek 

powoduje senność.

чхання; свербіж і 

почервоніння очей; 

водянисті виділення із 

носа; шкірні висипи; 

шкірний свербіж.



добрий день. 

прошу щось на 

бiль горла.

Dzień dobry. W 

czym mogę 

pomóc?

після 

переохолодження 

і супроводжується

іншими 

симптомами 

застуди (біль 

голови,

риніт, лихоманка

(вище 39°С))

Dziękuję.

Jakie są objawy 

oprócz drapania w 

gardle?

Czy jesteś w ciąży 

(w przypadku 

kobiety)?

Czy chorujesz na 

cukrzycę?

Objawowe leczenie bólu gardła

Якщо через 2 доби покращення не відбудеться – необхідно звернутися до лікаря!



Dzień 

dobry. W 

czym mogę 

pomóc?
щось на

кашель.

- -A dla kogo? 

Dziecko czy 

osoba dorosła?

- Kaszel suchy 

czy mokry?

Objawowe leczenie kaszlu 1. Муколітичні засоби 

прямої дії: 

Ацетилцистеїн. 

2. Муколітичні засоби 

непрямої дії: 

Амброксол, 

Бромгексин, 

Карбоцистеїн. 

3. Муколітичні засоби 

експекторанти: Алтея 

лікарська, Гвайфенезин, 

Листя плюща, 

комбіновані лікарські 

засоби рослинного 

походження.

4. Ненаркотичні 

протикашльові засоби: 

Бутамірат, Глауцин, 

Окселадин, 

Преноксдіазин.



Objawowe leczenie zaparćDzień 

dobry. W 

czym mogę 

pomóc?
щось на

ЗАКРЕП.

Крім вживання 

проносних засобів 

необхідно дотримуватись 

рекомендацій, щодо 

немедикаментозного 

лікування закрепу 

(раціональне харчування, 

фізична активність 

тощо) 

Подорожник 

яйцевидний 

(блошиний) –

(Plantagis ovatae) 

– babka 

lancetowata



Objawowe leczenie biegunkiDzień 

dobry. W 

czym mogę 

pomóc?

щось на 

дiарею.

Wywiad:

-U kogo?

-Jak często?

-Czy jest krew w stolcu?

Propozycja leczenia:

- Leki

- -uzupełniać płyny

- Probiotyki Dziękuję.



Objawowe leczenie zgagiDzień 

dobry. W 

czym mogę 

pomóc?
щось на

печію

усунення епізодичної появи 

печії рекомендувати антациди, 

прийом яких повинен бути 

нетривалим: Алюмінію 

фосфат, Гідротальцит, 

Магальдрат, Комбіновані 

препарати та комплексні 

сполуки алюмінію, кальцію і 

магнію. Засоби для лікування 

пептичної виразки та 

гастроезафагеальної 

рефлюксної хвороби:

Інгібітори протонної помпи: 

Омепразол (10 мг). 



Objawowe leczenie niepokoju/lęku
втома, млявість 

роздратованість зниження 

концентрації уваги 

безсоння депресія, апатія 

агресивність, страх, 

сильне нервове 

потрясіння.

З’ясувати, чи має місце прийом 

лікарських засобів: 

симпатоміметики (препарати 

для лікування бронхіальної 

астми, риніту) гормони 

щитовидної залози препарати, 

що містять кофеїн, 

загальнотонізуючі засоби або 

має місце синдром відміни 

снодійних, транквілізаторів, 

нікотину, алкоголю

– седативні, снодійні, 

анксиолітики, антидепресанти 

(рослинного походження: 

Валеріана, Пустирник, 

Пасифлора).



Dzień 

dobry. W 

czym mogę 

pomóc?

щось на 

головний 

біль/бiль в 

суглобах.

Objawowe leczenie bólu

- A jakie leki 

wcześniej Pan 

przyjmował?

- Czy choruje 

Pan na 

chorobę 

wrzodową?

- ?

Для 

полегшення 

стану 

рекомендовані 

анальгетики або 

нестероїдні 

протизапальні 

препарати, з 

урахуванням 

характеру 

головного 

болю, віку та 

наявних 

хронічних 

захворювань 

пацієнта; 

препаратами 

вибору є 

парацетамол 

або ібупрофен

Dziękuję.





Fitoterapia



Алте́я ліка ́рська (Althaea offinalis) - Prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

W leczeniu kaszlu

Листя евкаліпту (Eucalypti viminalis folia) – liść eukaliptusa

Подорожник великий (PLANTAGINIS MAJORIS FOLIA ) – babka zwyczajna, liść

Корінь солодки (GLYCYRRHIZAE RADICES) – korzeń lukrecji

Листя плюща (Hedera helix folium) – bluszcz pospolity, liść

Трава чебрецю (Thymi serpylli herba) – ziele macierzanki piaskowej



W leczeniu stresu/niepokoju

звіробою трава (Hyperici herba) - ziele dziurawca

Пустирник (Leonuri cardiaca herba) – ziele serdecznika

ВАЛЕРІАНА (Valerianae radix) – korzeń waleriany

Męczennica (Passiflora) - Пасифлора



Mniszek lekarski (Taraxacum off.)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
Krwawnik pospolity (Achillea

millefolium)

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum

perforatum)

Nagietek lekarski (Calendula off.)

Rumianek pospolity (Matricaria

chamomilla)

Podbiał pospolity (Tussilago farfara)

Mięta pieprzowa (Mentha piperita)

Szałwia lekarska (Salvia off.)

Bylica piołun (Artemisia absinthium)

Lebiodka pospolita (Origanum

vulgare)

Łopian (Arctium)

Uczep (Bidens)

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium

majus)

Babka (Plantago)

Konwalia majowa (Convallaria

majalis)



Dziękuję za uwagę


