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OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

POSLECHNĚTE SI REPORTÁŽ Z ČRO 2

Co si lékárníci myslí o očkování proti Covid-19? Shodují
se na tom, že se nechají očkovat, jakmile na ně dojde
řada. Očkování je nadějí pro návrat k životu, jaký jsme žili
před touto pandemií. Podívejte se na video, které pro vás
lékárníci připravili a vysvětlují, jaké důvody je vedou k tomu,
nechat se naočkovat.

Český rozhlas Dvojka vysílá cyklus o vývoji léků i lékárenství.
V epizodě vysílané 23. 1. 2021 na dotazy redaktorů
odpovídala tisková mluvčí České lékárnické komory
a lékárnice, Mgr. Michaela Bažantová.

Najdete ho na Facebooku Lékárnických kapek u

Osobní kontakt lékárníka a pacienta je nenahraditelný.
Je dobré využít znalosti a vědomosti lékárníka tak,
aby z toho měl profit pacient a společnost.
Jaká je role České lékárnické komory? Kdy může být
důležitá pro českého pacienta? Jaký bude vývoj lékárenství
v budoucnu? Budou v lékárnách nabízené nové služby?
Nejen na tyto otázky odpovídala Mgr. Michaela Bažantová
v čase 15:15–19:45.
POSLECHNOUT u

SNIŽOVÁNÍ TEPLOTY

ZÁNĚT SŘEDNÍHO UCHA

Normální tělesná teplota u člověka je 36,0 až 36,9 °C.
Pokud tělesná teplota překročí 37 °C, hovoříme o zvýšené
teplotě. Jako horečku označujeme stav, kdy se tělesná
teplota jedince zvýší nad 38 °C. Kdy a jak ji snižovat? u

Zánět středního ucha začíná nejčastěji jako virová infekce
a projevy jsou rýma či jiné onemocnění horních cest dýchacích,
a to zejména v dětském věku. Přečtěte si podrobně
o projevech, léčbě i prevenci onemocnění. u

PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENINÁCH

KREV VE STOLICI

Většinu času trávíme doma, a tak riziko nehod a poranění
v domácím prostředí roste. Přinášíme vám podrobné
informace o tom, jak poskytnout první pomoc při
popáleninách. u

V době pandemie je bohužel více než jindy podceňována
prevence vážných onemocnění, která je mohou včas odhalit.
Zjistěte, jak postupovat, když objevíte krev ve stolici a nic
nepodceňte! u
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