
www.lekarnickekapky.cz

LÉKÁRNY V PRVNÍ LINII 
Lékárny zůstávají na rozdíl od ordinací praktických lékařů 
otevřené. Pacienti by je ale měli navštívit pouze pro nezbyt-
né léky a dodržovat pokyny lékárníků. V posledních dnes  
se však potýkají s extrémním počtem návštěvníků, mnozí  
z nich ale akutní péči nepotřebují. Lékárníci jsou nenahradi-
telní při výdeji léků – na předpis i bez něj. Stojí v první linii 
a nemají respirátory ani pro sebe. Onemocnění lékárníka 
či jeho karanténa přitom může znamenat uzavření lékárny. 
Lékárníci i v této vypjaté době nejdostupnější zdravotnická 
zařízení pro pacienty neuzavírají, ale žádají je o dodržování 
nezbytných pokynů. 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVU LÉKÁRNY u

JAK SI ZAJISTIT POTŘEBNÉ LÉKY BĚHEM  
karanTÉny 
Při současné krizové situaci, kdy senioři nemají  
nebo nemohou vycházet ze svých domovů,  
přichází Česká lékárnická komora s doporučeným  
postupem, jak si mohou pacienti obstarat svoje  
léky v období karantény. 
Česká lékárnická komora toto doporučení sdílí  
také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů  
a s klíčovými institucemi a organizacemi, které  
se v současné vypjaté situaci starají o zajištění  
péče o všechny potřebné. 

DOPORUČENÍ LÉKÁRNÍKŮ PRO PACIENTY u
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APLIKACE LÉKÁRNY V ČR

SMS identifikátor komplikuje výdej vašich léků v lékárně.
Pomocí aplikace Lékárny v ČR jej snadno převedete  
na čárový kód a zjednodušíte výdej léků v lékárně.

Máte šikovné ruce, pomáháte  
ostatním a šijete roušky?  
Pomozte i svému lékárníkovi!

Aplikace LÉKÁRNY V ČR

u	spolehlivě převede SMS na čárový kód

u	nepotřebuje připojení k internetu

u	zobrazuje platnost i archiv receptů

u	nabízí poznámku ke každému receptu, třeba

u	u opakovacího „vyzvednout ještě 2x“

u	je zdarma

Nejrychlejší cesta k aplikaci je přes následující QR kódy.
S Androidem ji najdete na GooglePlay jako Lékárny v ČR.
Pro iPhone hledejte Lékárny ČR na AppStore.
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ROušKY PRO LÉKÁRNÍKY

https://lekarnici.cz/Pro-verejnost/CORONAVIRUS-(1).aspx
https://www.lekarnickekapky.cz/leky/aktuality/doporuceni-lekarniku-pro-pacienty-zajisteni-lecivych-pripravku-b.html
https://www.lekarnickekapky.cz/leky/aktuality/pri-navsteve-lekarny-dodrzujte-pokyny-lekarniku.html
https://www.facebook.com/lekarnickekapky
https://www.youtube.com/channel/UCE9GaUsztqLayWwhxqCPguQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.novosvetsky.lekarny&hl=cs
https://itunes.apple.com/us/app/lekarny-v-cr/id922826255?mt=8
http://www.lekarnickekapky.cz/
http://www.lekarnickekapky.cz/

