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JAK SI ZAJISTIT POTŘEBNÉ LÉKY BĚHEM
KARANTÉNY

LÉKÁRNY V PRVNÍ LINII

Při současné krizové situaci, kdy senioři nemají
nebo nemohou vycházet ze svých domovů,
přichází Česká lékárnická komora s doporučeným
postupem, jak si mohou pacienti obstarat svoje
léky v období karantény.
Česká lékárnická komora toto doporučení sdílí
také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů
a s klíčovými institucemi a organizacemi, které
se v současné vypjaté situaci starají o zajištění
péče o všechny potřebné.

Lékárny zůstávají na rozdíl od ordinací praktických lékařů
otevřené. Pacienti by je ale měli navštívit pouze pro nezbytné léky a dodržovat pokyny lékárníků. V posledních dnes
se však potýkají s extrémním počtem návštěvníků, mnozí
z nich ale akutní péči nepotřebují. Lékárníci jsou nenahraditelní při výdeji léků – na předpis i bez něj. Stojí v první linii
a nemají respirátory ani pro sebe. Onemocnění lékárníka
či jeho karanténa přitom může znamenat uzavření lékárny.
Lékárníci i v této vypjaté době nejdostupnější zdravotnická
zařízení pro pacienty neuzavírají, ale žádají je o dodržování
nezbytných pokynů.

DOPORUČENÍ LÉKÁRNÍKŮ PRO PACIENTY u

POKYNY PRO NÁVŠTĚVU LÉKÁRNY u

APLIKACE LÉKÁRNY V ČR

roušky pro lékárníky

SMS identifikátor komplikuje výdej vašich léků v lékárně.
Pomocí aplikace Lékárny v ČR jej snadno převedete
na čárový kód a zjednodušíte výdej léků v lékárně.

Máte šikovné ruce, pomáháte
ostatním a šijete roušky?
Pomozte i svému lékárníkovi!
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