10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD,

které lékárníci doporučují dodržovat
v období zvýšeného výskytu
RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
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Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. S výběrem
vám poradí lékárník.
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Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často dotýkáte – mobilní telefon, tablet,
notebook, klávesnici aj.
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Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do
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Role lékárníka je nezastupitelná. Tkví nejen ve výdeji
léčivých přípravků, ale i v kontrole možných interakcí
a kontraindikací u užívaných léků či doplňků stravy.

Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.
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Zároveň lékárník motivuje pacienta k léčbě a může
identifikovat její případné nepochopení nebo např. horšící
se zdravotní stav. Se zvyšujícím se počtem současně
podávaných léků roste výskyt jejich interakcí, které mohou
mít negativní vliv na zdravotní stav pacienta.
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ní, k tomu je nutný respirátor s třídou FFP3. Roušky jsou

Lékárníci svou odbornou konzultací těmto situacím účinně
předcházejí, zlepšují kvalitu života občanům a přináší úspory
celému zdravotnictví.
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POSILOVÁNÍ IMUNITY U DĚTÍ

IMPETIGO

Nástup dětí do školek a škol znamená imunologický zlom
a naprostá většina dětí si vlnou nemocí pochytaných
z dětského kolektivu projít musí. Základem v posilování
imunity je prevence. u

Impetigo je nepříjemné kožní onemocnění, které potkává
nejčastěji předškolní děti, ale také jejich maminky
anebo dospělé po prodělání rýmy, nachlazení či chřipky.
Nepodceňujte jej! u

MIGRÉNA

DEPRESE

Migréna není obyčejná bolest hlavy. Je to jedna z nejnepříjemnějších bolestí hlavy, které se řadí mezi neurologická onemocnění a vyžadují individuální přístup. Jaké jsou
příznaky a léčba? u

Jak rozpoznat smutnou náladu od deprese, která je
vážným onemocněním? Deprese může doprovázet jiné
onemocnění, stejně tak může pacient trpět samotnou
depresí. u

lékárníkem.
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