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LÉKÁRNY JSOU PŘIPRAVENY   

Se zpřísněním opatření souvisejících s omezením šíření  
onemocnění covid-19 informuje Česká lékárnická komora  
o tom, že lékárenská péče zůstává pro pacienty zachována  
v plném rozsahu. 

Lékárníci již od jarní vlny pandemie realizovali a nadále  
realizují v lékárnách mnoho opatření k zamezení šíření  
respiračních onemocnění, a i díky tomu jsou lékárny  
bezpečnými zdravotnickými zařízeními. Mezi lékárníky je 
zároveň i díky důsledným opatřením naprosté minimum 
infikovaných covidem-19 ze zaměstnání. 

PODROBNĚ O AKTUÁLNÍM PROVOZU LÉKÁREN u

JAK ZAJISTIT LÉKY BĚHEM KARANTÉNY  

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která svou 
závažností výrazně převyšuje jarní vlnu epidemie covid-19, 
radí lékárníci pacientům v karanténě, jak si mohou obstarat 
svoje léky. 

Lékárníci již na jaře tohoto roku navrhli zavedení  
tzv. návštěvní služby, díky níž by byl zajištěn výdej léků 
pacientům, kteří si je nemohou sami ani za pomoci svých 
blízkých vyzvednout v lékárně, a přitom zůstala zachována 
premisa toho, že pro bezpečné užívání léků je vždy nutná 
dispenzace lékárníkem. 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ZAJIŠTĚNÍ LÉKŮ u
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POSILOVÁNí DĚTSKÉ IMUNITYVITAMíN D

Správně fungující obranyschopnost organismu zajišťuje 
ochranu proti infekcím. Děti jsou na nemoci velmi citlivé,  
a i malé prochladnutí může způsobit, že dítě začne stonat. 
Jaká je správná prevence? u

DŮLEŽITÉ OTÁZKY PRO DONÁŠKU LÉKŮ POMOC PŘI ÚZKOSTI 

Dění v posledních týdnech má bezesporu velký vliv na naši 
psychiku. Někteří lidé jsou psychicky odolnější, u některých 
se naopak nyní projevují úzkostné stavy, které běžně  
neprožívají. Můžete se obrátit na lékárníka. u

Pokud využijete donášku léků od blízkých či od dobrovolníků 
nebo budete do lékárny telefonovat, připravte se  
na otázky lékárníka, které jsou při výdeji léků nezbytné  
zodpovědět. u

Až polovina naší populace má nedostatek vitamínu D.  
Jeho nedostatek je spojován s mnoha nemocemi,  
poruchami imunity nebo rozvojem duševních poruch.  
Zjistěte, jak ho svému tělu dodat. u 
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