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Tisková zpráva

17. Den lékáren – Bezpečné užívání léků
Praha, 17. června 2015 – Stejně jako v předchozích letech připravila i letos Česká
lékárnická komora tradiční akci Den lékáren. Každoročně připadá na třetí červnový čtvrtek,
v letošním roce na 18. červen. Pro pacienty je v lékárnách připraveno rozšířené poradenství
týkající se hlavního tématu, kterým je bezpečné užívání léků. To je bez nejmenších
pochybností zcela zásadní pro úspěšnou léčbu, které chceme společně s nimi vždy
dosáhnout.
Informace o správném a bezpečném užívání léků získávají pacienti z mnoha různých
zdrojů a pomocí různých technologií. Někdo volí tradiční způsob osobního kontaktu se
zdravotníkem, jiný preferuje internet. V letošním roce se zaměříme na obě skupiny.
V lékárnách je pro pacienty připraveno nejen rozšířené lékové poradentství, ale máme
pro ně připravené i jednoduché a praktické pomůcky. Hodně pacientů užívá více léků
najednou, někteří naopak jen jeden lék na akutní onemocnění. Pro obě skupiny je připraven
jednoduchý lékový rozvrh, do něhož si mohou zapsat užívání svých léků a mít ho doma
stále na očích. Je doplněn i o kontakt na lékárníka, aby se s ním mohl buď přímo, nebo
nějakým jiným vhodným způsobem v případě nejasností ohledně léčby spojit a poradit.
Druhou pomůckou jsou bločky pro zápis informací pro pacienty, které jsou zpracované v
jednoduchém designu receptu a pacient tak ví, že se jedná o pro něj důležitý dokument s
informacemi o správném užívání léků. Na obou materiálech jsou umístěny také odkazy na
nový pacientský web.
Právě webové stránky LékárnickéKapky.cz jsou naprostou novinkou. Prostřednictvím
tohoto jednoduchého, přívětivého a především nekomerčního webu budeme veřejnosti
postupně představovat informace a novinky o lékárnících, lékárnách a lécích. Jeho
důležitou součástí je poradna, do níž je možné zadat dotaz z oblasti lékárenství, léčiv nebo
například onemocnění a odpověď bude vypracována lékárníkem a zaslána tazateli v
nejkratším možném termínu. Nelze zapomenout ani na vyhledávač lékáren, který zobrazí
nejen nejbližší otevřenou lékárnu, ale také zapojení lékáren do akcí ČLnK pořádaných pro
pacienty.
Srdečně zveme všechny pacienty do lékáren a na nový web www.lekarnickekapky.cz
garantovaný Českou lékárnickou komorou, který pro ně bude spuštěn u příležitosti Dne
lékáren 18. června.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.
Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.
Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho
etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje
splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých
členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.
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