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ANTIBIOTICKÝ TÝDEN V LÉKÁRNÁCH

PODÁVEJTE ANTIBIOTIKA DĚTEM SPRÁVNĚ

Nadužívání antibiotik i zbytečné obavy z jejich užívání jsou
extrémy, které mohou mít neblahé následky nejen pro
zdraví samotných pacientů, ale i pro další generace.
Česká lékárnická komora se letos již podeváté připojuje
k Evropskému antibiotickému dni s osvětovou kampaní,
která potrvá celý týden od 19. do 25. listopadu ve více jak
1 100 lékárnách po celé České republice.

Pro nejmenší pacienty jsou vhodnou formou antibiotické
sirupy. Podávají se mnohem lépe než klasické tablety
a lze je také jednodušeji dávkovat podle hmotnosti dítěte.
Antibiotický sirup před každou dávkou protřepejte,
uchovávejte jej v lednici a používejte ho po přípravě
v lékárně jen stanovený počet dní.

Podle průzkumu, který minulý rok lékárníci provedli, si stále
pětina pacientů myslí, že antibiotika účinkují proti chřipce,
nachlazení či viróze.

Antibiotika podávejte dítěti vždy po předepsanou
dobu, kterou urči lékaře, a dodržujte dávkovací
intervaly!

VÍCE INFORMACÍ O KAMPANI u

DALŠÍ ČLÁNKY O ANTIBIOTIKÁCH u

ANTIBIOTIKA U DĚTÍ

JAK VYBRAT PROBIOTIKA?

Dětský organismus reaguje na podávání antibiotika citlivěji
než dospělý. Při podání je zapotřebí opatrnosti – se
samotnou volbou antibiotika, vhodnou dávkou, délkou
podávání i s opakovaným předepisováním antibiotik. u

Probiotik je k dostání velké množství. Nejdříve je vhodné
zvolit preferovanou lékovou formu. Nejčastěji jsou
probiotika ve formě kapslí, rozpustných tablet či cucavých
bonbonů, pro děti jsou nejvhodnější ve formě kapek. u

ANGÍNA

POZOR NA SLUNÍČKO

Angína se nejčastěji projevuje silnou bolestí v krku.
Je to infekční zánět mandlí, který je nejčastěji způsoben
bakteriemi, a proto při léčbě pomáhají antibiotika. Příčinou
mohou být však i viry a kvasinky. Jak postupovat při léčbě
angíny a jaké komplikace mohou nastat? u

Při výdeji antibiotik lékárníci pacientům mj. radí, čeho by
se v průběhu léčby měli vyvarovat. Nejčastěji jde o užívání
léku v souvislosti s jídlem, nevhodnost konzumace
vybraných potravin, ale jsou i takové léky, při kterých je
zapotřebí vyvarovat se sluníčku. Proč to tak je? u
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