10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD,

které lékárníci doporučují dodržovat
v období zvýšeného výskytu
RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
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Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte účinný dezinfekční gel. S výběrem
vám poradí lékárník.
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Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často dotýkáte – mobilní telefon, tablet,
notebook, klávesnici aj.
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DESATERO ZÁSAD PŘI RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍ
Lékárníci současnou situaci kolem opatření souvisejících
s preventivními opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru v zahraničí aktivně řeší s ministrem zdravotnictví
i premiérem.

a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do
DEZINFEKCEKašlejte
NA RUCE

Hlavním cílem je v tuto chvíli zabránit panice a zdůraznit
základní pravidla, která by měli pacienti i lékárníci dodržovat v obdobízvýšeného výskytu respiračních onemocnění.
V souvislosti s častými dotazy pacientů v lékárnách připravila
Česká lékárnická komora desatero základních zásad, které
lékárníci doporučují dodržovat.

Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte plánovanou
návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými paK desinfekci se
používají antiseptika. Některá antiseptika
cienty v čekárně.
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ruky.

V současné4době akutních respiračních onemocnění
Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.
je zásadní dodržování základních hygienických pravidel,
5 Snažte se vyhýbat velkým kolektivům.
především důsledné mytí rukou nebo používání vhodného
6 Bezpečný odstup ve společnosti jsou asi 2 metry.
antibakteriálního
gelu, pokud není v danou chvíli možné
7 Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře.
si ruce důkladně
umýt teplou vodou a mýdlem.
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však nejsou vhodná pro úplně všechny pacienty, především
9 Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochráz důvodů přecitlivělosti
na daný přípravek. Před nákupem
ní, k tomu je nutný respirátor s třídou FFP3. Roušky jsou
a následným používáním
těchto přípravků
dobré
ujasnit
si
vhodné pro nemocné
a nakažené,jeaby
infekci
dále nešířili.
jejich účel použití.
Připravilizbytečné
jsme propanice
vás podrobný
přehled.
10 Nepropadejte
a dodržujte základní hygienická pravidla. V případě nejasností se poraďte s vaším

KOMPLETNÍ DESATERO u

DETAILNÍ INFORMACE
lékárníkem. u

DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA

LÉKÁRNIČKA PRO DĚTI

Každý z nás doma lékárničku má, víte ale, co vše by měla
obsahovat? Na co bychom rozhodně neměli zapomenout
a jak léky správně uchovávat? u

Máte-li doma děti, je zapotřebí zohlednit i obsah domácí
lékárničky. Doporučené léky, vybavení a rady najdete
v článku. u

LÉKY NA KAŠEL

KAŠEL U MALÝCH DĚTÍ

Kašel je nepříjemný a vyčerpávající průvodce řady
onemocnění. Víte, jak rozpoznat kašel vlhký a suchý,
akutní a chronický? Poradíme vám. u

Kašel u kojenců a batolat je jedním z nejčastějších důvodů
návštěvy dětského lékaře. V případě běžně probíhajícího
kašle není třeba se znepokojovat nebo kašel tlumit. Kdy
nastává problém? u

www.lekarnickekapky.cz

