SLOVNÍČEK POJMŮ
Nevíte si rady
s odbornými termíny?

Využijte slovníček.

A když nenajdete, co hledáte?
Napište nám do ON-LINE PORADNY.
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PROČ CHYBÍ MAST FRAMYKOIN A CO S TÍM?

NEVYNECHÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Pacienti se bohužel setkávají se situacemi, kdy jim lékárník
nemůže vydat lék, pro který si přišli, stále častěji. Výpadky
se týkají různých druhů léků a není výjimkou, že za potřebný
lék není k dispozici ani přímá náhrada. Ty nejpalčivější výpadky pak známe i z médií. Proč k výpadkům léků dochází?
Zásadním důvodem, proč léky v ČR chybí, je jejich nízká
cena v porovnání s okolními zeměmi. Proto jsou některé
reexportované či přednostně dodávané do zemí, ve kterých
za ně výrobce utrží víc. Často také léky chybí z výrobních
důvodů. Českou abnormalitou pak je tzv. selektivní zásobování lékáren. Víte ale, že lékárníci dokáží některé léky
připravit pacientovi přímo v lékárně? Je to případ i momentálně nedostupné masti Framykoin. Čtěte více. ZDE u

Prevence je nejlepší v péči o naše zdraví, protože nám
může zachránit život. Mezi preventivní opatření patří nejen
zdravý jídelníček či pohybové aktivity, jejich nedílnou
součástí jsou i pravidelné prohlídky u praktického lékaře.
Právě ty mohou včas odhalit mj. onemocnění rakovinou.
Včasné odhalení, stanovení diagnózy a zahájení léčby je
zcela zásadní.
Systém preventivních prohlídek je povinný a zaměřený
na karcinom prsu či prostaty, rakovinu děložního hrdla
a rakovinu tlustého střeva a konečníku.
Víte, v jakém věku byste měli kterou prohlídku absolvovat?
Čtěte v našem článku. ZDE u

PROČ MĚ BOLÍ V KRKU?

LÉKY NA KAŠEL

Příčin bolesti v krku může být opravdu mnoho. Bolest nám
signalizuje, že něco není v pořádku. Jak ale rozpoznat,
zda je příčinou virové či bakteriální onemocnění, alergická
reakce nebo třeba nádorové onemocnění? u

Kašel dokáže opravdu potrápit. Důležité je rozeznat, zda
jde o akutní nebo chronický. Samoléčbou je možné řešit
pouze akutní kašel, ten je tzv. suchý nebo mokrý. Víte, jak to
poznat a poradit se s Vaším lékárníkem o vhodném léku? u

NA RÝMU i NACHLAZENÍ PLATÍ PREVENCE

JAK APLIKOVAT NOSNÍ PŘÍPRAVKY?

Blíží se jaro a období chřipek střídá období rýmy a nachlazení. Abychom se tomu vyhnuli, můžeme si pomoci sami
díky posilování obranyschopnosti organizmu. Jak na to? u

Aby léky účinkovaly správně, je třeba dodržovat i postupy
při jejich aplikaci. U nosních přípravků je šest základních
pravidel, která je třeba znát a dodržovat. u
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