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ANTIBIOTICKÝ TÝDEN V LÉKÁRNÁCH

PREVENCE RÝMY A NACHLAZENÍ

Šestý ročník informační kampaně Antibiotický týden
v prostředí lékáren startuje v pondělí 16. 11. a potrvá
po celý týden.

Podzimní počasí patří mezi roční období, ve kterém
jsou všichni vystaveni většímu riziku rýmy a nachlazení.
A ačkoliv je letošní podzim poměrně teplý, není tomu
jinak. Nejdůležitější roli hraje prevence, stejně jako
u všech ostatních onemocnění.

Antibiotika jsou léky, které působí proti bakteriím a lékařem
jsou předepisovány výhradně na léčbu bakteriálních infekce. Z provedených průzkumů mezi pacienty v posledních
letech však vyplývá, že více než čtvrtina z nich si chybně
myslí, že antibiotika zabíjí i viry. A mýtů je mezi pacienty
mnohem více.
Jak užívat antibiotika správně?
Kdy (ne)užívat antibiotika?
Proč užívat antibiotika zodpovědně?

Stoprocentní prevence sice neexistuje, základem
pro prevenci rýmy a nachlazení je však posilování
celkové obranyschopnosti organismu.
Víte, že jedním z důležitých faktorů je například mytí
rukou? Až polovinu infekcí způsobuje jejich nedostatečná
hygiena.

Přijď te se poradit do vaší lékárny!

Jak správně umýt ruce?
Jak předejít nachlazení?

CELÝ ČLÁNEK u

CELÝ ČLÁNEK u

LÉKY PROTI STRESU

LÉKÁRNY PŘIPRAVUJÍ LÉKY NA MÍRU

Stres. Novodobý strašák. Souhrn fyzických a psychických
reakcí organizmu při nadměrné zátěži. Jak ho rozpoznat?
Jak se ho zbavit a jaké léky či doplňky stravy zvolit?… u

Individuální příprava léčiv. Postup, při kterém jsou léky
připravovány konkrétnímu pacientovi na míru přímo
v lékárně. Jak taková příprava probíhá?... u

LÉKÁRNÍCI VOLILI NOVÉ VEDENÍ

GARANTOVANá ON-LINE PORADNa

Česká lékárnická komora volila o uplynulém víkendu
na XXV. sjezdu ČLnK nové vedení. Delegáti zvolili
prezidentem PharmDr. Lubomíra Chudobu
a viceprezidentem Mgr. Aleše Krebse, Ph.D.... u

Jaké kombinace užívání léků nejsou vhodné?
Nejsou vaše léky momentálně na trhu? Jak takovou
situaci řešit? Využijte on-line poradnu a ptejte se vašich
lékárníků... u
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