ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Визначення гомеопатії як основного нетрадиційного напрямку
фармакотерапії та відміна його від алопатії.
2. Обгрунтування гомеопатичного методу лікування. Закони (принципи)
вчення С.Ганемана.
3. Використання принципу подібності в лікувальній практиці лікарями
доганеманівського періоду. Наведіть прізвища стародавніх лікарів-цілителів.
4. Короткий історичний огляд розвитку гомеопатії.
5. Теоретичні аспекти гомеопатичного методу лікування.
6. Механізм дії гомеопатичних препаратів з точки зору вітчизняних та
закордонних вчених.
7. Місце гомеопатії в сучасній медицині та перспективи її розвитку.
Поняття про модальність та конституцію хворого.
8. Гомеопатичні рецепти, скорочення, що допускаються, та відмінності
їх від алопатичних.
9. С. Ганеман – засновник гомеопатії.
10. Характеристика гомеопатичної фармації. Правила зберігання та
видачі отруйних та сильнодіючих речовин, а також готових гомеопатичних
препаратів.
11. Суть та значення потенціювання (динамізації) у гомеопатії. Техніка
його виконання.
12. Шкали розведень за С. Ганеманом. Основні рекомендації щодо
використання низьких, середніх та високих розведень.
13. М’які гомеопатичні лікарські форми. Критерії оцінки їх якості.
14. Значение потенцирования (динамизации) в гомеопатии. Различия в
назначении низких, средних и высоких разведений.
15. Класифікація гомеопатичних лікарських препаратів за агрегатним
станом, способом застосування та типом дисперсних систем. Наведіть
нормативні документи, які регламентують приготування гомеопатичних
препаратів.
16. Основні
(базисні)
гомеопатичні
лікарські
препарати.
Характеристика. Приклади.
17. Вкажіть найпоширеніші гомеопатичні лікарські форми та згідно
яких параграфів гомеопатичного керівництва вони готуються, особливості їх
прийому.
18. Класифікація гомеопатичних лікарських форм та лікарських засобів
за джерелами сировини та особливостями дозування.
19. Основні
джерела
отримання
гомеопатичних
препаратів.
Технологічне значення параграфів гомеопатичної фармакопеї В.Швабе.
20. Специфіка приготування гомеопатичних лікарських форм на
робочому місці асистента. Оформлення гомеопатичних препаратів до
відпуску.

21. Характеристика екстрагентів, які використовуються для отримання
есенцій, тинктур і розчинів. Контроль оцінки якості гомеопатичних рідких
лікарських форм.
22. Тверді гомеопатичні лікарські форми. Допоміжні речовини, які
використовуються в їх технології.
23. Закон Геринга. Принципы излечения. Примеры.
24. Гомеопатичні гранули. Особливості їх технології (насичення).
Приклади.
25. Допоміжні
речовини,
тарозакупорювальны
матеріали,
що
використовуються у гомеопатії. Вимоги, що висуваються до них.
26. Гомеопатичні дилюції. Характеристика. Джерела приготування.
Технологія.
27. Особливості приготування та оформлення до відпуску розведень
(дилюцій) із порошкових розтирань. Приклади.
28. Технологія дилюцій із базисних рідких засобів. Оформлення
флаконів з відповідними розведеннями.
29. Комплексні гомеопатичні препарати. Особливості підбору
компонентів, назв та призначення.
30. Органні терапевтичні засоби (нозоди, саркоди). Їх характеристика та
відмінність складу.
31. Характеристика комплексних гомеопатичних препаратів (ін’єлів,
гомокордів, змішаних). Особливості їх складу.
32. Потенційовані алопатичні препарати та продукти обміну речовин
(каталізатори, ферменти), як складові частини комплексних препаратів.
33. Технологія комплексних гомеопатичних препаратів у вигляді гранул
та крапель. Оформлення. Приклади.
34. Особливості технології тритурацій (вкажіть відповідний параграф
керівництва В.Швабе). Особливості прийому порошків хворими.

