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Spoštovani obiskovalci lekarn!
»Valetudo bonum optimum« je že davno tega zapisal slavni rimski govornik Cicero.
Da, zdravje je največje bogastvo in tega se zagotovo zavemo takrat, ko zbolimo. Zato
je skrb za lastno zdravje dolžnost, na katero velikokrat pozabimo. Odgovornost do
lastnega zdravja pa zavest, ki se kaže v načinu življenja vsakega posameznika. Z
vsakodnevnimi in dolgoročnimi dejavnostmi si eni bolj drugi manj prizadevamo, da bi
živeli bolj kakovostno in s tem bolj zdravo. Zdrav način življenja, o katerem slišimo na
vsakem koraku, zajema zdravo prehrano, vsakodnevno fizično aktivnost, obvladovanje
stresa in še marsikaj. Vsa ta prizadevanja vam lahko pomagajo, da boste bolj odporni,
v boljši kondiciji in zato tudi manj dojemljivi za razna obolenja in poškodbe. Če pa
boste kljub temu zboleli, je povsem normalno, da se boste želeli najprej zdraviti sami.
Želja zdravega človeka je, da ostane zdrav, in bolnega, da ozdravi. Ta želja je naravna
in izvira iz človekovega samoohranitvenega nagona. Najdemo jo v vsaki zgodovinski
dobi in pri vseh narodih.
Utrgala je zel, ki jo je po daljšem iskanju našla nedaleč od votline, saj so bila
rastišča te zeli redka, omejena in teže dostopna. Medtem jo je v votlini čakal
njen moški, ki si je med divjim lovom na mamuta ranil nogo. Položila mu je
zel na rano in jo povila …
Samozdravljenje je najstarejša oblika zdravljenja. Sega že v pradavnino, ko si je jamski
človek sam utrgal zdravilno zelišče in zdravil različne bolezenske težave. Bil je bolnik,
»zdravnik« in »farmacevt« obenem. Z razvojem civilizacij, že nekaj tisoč let pred našim
štetjem, je napredovalo tudi zdravljenje, pojavili so se prvi zdravilci in kasneje zdravniki,
ki so bili v isti osebi tudi farmacevti. Vendar je človeka želja po samostojnosti in
samopomoči vedno silila k temu, da si je najprej želel pomagati sam, in šele, ko to ni
bilo več v njegovi moči, se je zatekel po pomoč drugam.

Medicina je napredovala, danes zdravniki uspešno zdravijo čedalje več bolezni.
Farmacija se je v 13. stoletju ločila od medicine in postala samostojna veda. Razvila je
nova, učinkovita zdravila, tako da je danes na voljo veliko zdravil za zdravljenje številnih
bolezni. Lekarniški farmacevt pa je postal za bolnika pomemben svetovalec. A človek,
s svojimi lažjimi in hujšimi boleznimi, ostaja še naprej svoj prvi »zdravnik« in »farmacevt«.
In to je velika odgovornost, ki se je včasih niti ne zavedamo. Oceniti resnost zdravstvene
težave, postaviti pravilno »samodiagnozo« in izbrati primerno zdravilo za laika ni vedno
lahka naloga.
Začutila je znano bolečino v glavi, ki je zahtevala takojšnje ukrepanje.
Odprla je predal z zdravili, pokukala še v torbico. Joj, ne! Zmanjkalo
je zdravil za blaženje bolečin, morala bo stopiti do lekarne ...

Uvodnik

Otrok je ječal in drgetal od silne vročice, ki ga je tresla. Na vroče čelo
mu je polagala mrzle kisove obkladke, a vedela je, da to ne bo dovolj.
Mora k zdravilcu, da ji pripravi zdravilni napitek ...
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Pri težavah, ki se večkrat ponavljajo, si običajno znate pomagati sami. Kako
dolgo si smete še varno pomagati, pa včasih teže presodite. Takrat je prav, da
se obrnete na lekarniškega farmacevta, ki vam bo pomagal oceniti resnost
vaših težav in vas v primeru hujših, ponavljajočih ali dolgotrajnejših napotil k
zdravniku.
Pogosto zaradi naglice in pomanjkanja časa prvi nasvet morda iščete na
medmrežju, za katero se zdi, da ponuja odgovore na vse. Ali res? Ste se kdaj
vprašali o vrednosti informacij, ki jih tam dobite? To je medij, na katerega
kdor koli lahko napiše kar koli in to kadar koli. Tudi klepetalnice na prvi pogled
ponujajo hitro rešitev, a obstaja nevarnost, da s sogovorniki ne govorite o isti
bolezni in o istem zdravilu. Zato se velja po zanesljivo informacijo obrniti na
strokovnjaka za zdravila – lekarniškega farmacevta.
S knjižico, ki jo je ob 7. Dnevu slovenskih lekarn pripravila in izdala Sekcija
farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu, vam želimo
predstaviti pomen odgovornega samozdravljenja, vas opozoriti na tveganja,
ki se jim je treba izogniti, in vas seznaniti s pravilno in varno uporabo zdravil
za samozdravljenje in drugih izdelkov, ki vplivajo na zdravje. Želimo, da
zdravite svoje zdravstvene težave, ki ne zahtevajo posveta z zdravnikom,
uspešno, varno in predvsem odgovorno. Pričakujemo pa, da se boste glede
ocene resnosti vaše zdravstvene težave, glede sprememb v načinu življenja,
ki vam bodo izboljšale zdravstveno stanje, in o izbiri ustreznega zdravila
posvetovali z nami, lekarniškimi farmacevti.

Miroslava Abazović
urednica

Knjižico smo za Vas pripravili:

Uvodnik

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., Dolenjske lekarne
Nataša Čater, mag. farm., Žalske lekarne Žalec
Alenka Helena Jagodic Vilfan, mag. farm., Gorenjske lekarne
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Zdravila in samozdravljenje

Samozdravljenje
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Samozdravljenje
Kaj je samozdravljenje?
Samozdravljenje je v ožjem pomenu besede uporaba zdravil brez recepta, ki ga izvajajo
bolniki na lastno pobudo in lastno odgovornost, s pomočjo ali brez pomoči ali nasveta
lekarniškega farmacevta ali drugega zdravstvenega delavca.
Samozdravljenje v širšem pomenu besede vključuje dejavnosti posameznika, ki zase in/ali
za svoje družinske člane skrbi za ohranjanje zdravja in odpravo manjših zdravstvenih težav.
Samozdravljenje zajema:


prepoznavanje znakov oziroma simptomov zdravstvene težave,



odločitev za posvet z lekarniškim farmacevtom,



odločitev za posvet z zdravnikom v primeru resnejših težav,



odločitev za uporabo zdravila za samozdravljenje, ko je to primerno,



odgovornost za uporabo zdravila skladno z navodili,



spremljanje poteka samozdravljenja,



ohranjanje zdravja z namenom preprečevanja ali lajšanja zdravstvene težave.

Pomembno je vedeti!
Dolžnost vsakega posameznika je, da skrbi za svoje zdravje, da ohranja dobro
splošno kondicijo. To lahko doseže z dejavnostmi zdravega načina življenja, kot
so zdrav način prehranjevanja, telesna aktivnost, sprostitev in zadosten počitek.
Za dobro zdravje sta pomembni dobra fizična in tudi duševna kondicija.
Simptom je subjektivni izraz zdravstvene težave, občutek, ki ga lahko zazna le bolnik.
Pomeni bolnikovo zaznavo spremembe telesne funkcije. Primeri simptomov: glavobol,
občutek bolečine v želodcu, tesnoba, občutja krivde …

Samozdravljenje

Znak je objektivni dokaz zdravstvene težave, ki ga lahko zaznata bolnik in zdravnik ali druga
zdravstvena oseba. Gre za bolezensko spremembo, ki jo lahko določimo na podlagi preiskav.
Primeri znakov: povišana vrednost telesne temperature, sprememba na koži, kri na blatu ipd.

Ali veste?


Samozdravljenje v evropskih državah narašča, saj je vse več zdravil, ki imajo režim
izdaje brez recepta. Večja je tudi dostopnost do zdravil z režimom izdaje brez
recepta.



Odločitev za samozdravljenje je pri nas velikokrat posledica pomanjkanja časa in
čakalne dobe v ambulantah ter zaupanja zdravstvenemu delavcu v lekarni.



Vse več posameznikov se aktivno ukvarja s svojim zdravjem in zdravljenjem, kar je
tudi posledica večje dostopnosti do informacij.



Režim izdaje brez recepta pomeni, da je zdravilo učinkovito in dovolj varno, da se
lahko uporablja za samozdravljenje.
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Kdaj samozdravljenje ni primerno?
Stanja, ko samozdravljenje ni primerno, so:


premalo prepoznanih znakov/simptomov za oceno resnosti zdravstvene težave,



znakov/simptomov ne moremo pravilno prepoznati,



znaki/simptomi zdravstvenih težav ne popustijo,



stanje se še poslabša,



prepoznani znaki/simptomi so resni,



eno ali več zdravil, ustreznih za samozdravljenje določenega stanja, ni bilo uspešnih,



pojavijo se neželeni učinki uporabljenega zdravila,



sočasno obstajajo psihiatrični problemi, kot so nelagodje, tesnoba (anksioznost), otopelost,
motnje razpoloženja (depresija), povečana razdražljivost.

Pri katerih posameznikih je treba še posebno paziti,
ko se odločamo za samozdravljenje?
Posebno pozornost moramo nameniti samozdravljenju dojenčkov in majhnih otrok,
nosečnic in doječih mater, starostnikov in kroničnih bolnikov.

Samozdravljenje otrok
Otrok je oseba od rojstva do dvanajstega leta. Otrok ni pomanjšana odrasla oseba, saj se
človeško telo v različnih starostnih obdobjih zelo razlikuje v telesni sestavi, razvitosti in delovanju
organov. Zato otrokom ne moremo preprosto dati manjšega odmerka zdravil za odrasle!
Za uporabo zdravil brez recepta se lahko pri otrocih odločite le, če:


očitno prepoznate znake ali/in simptome, ki jih želite zdraviti,



ugotovite, da je otrokovo zdravstveno stanje primerno za samozdravljenje,



znate izbrati primerno zdravilo,



se znate ravnati po priloženih navodilih za uporabo zdravila.

Pomembno je vedeti!
Za uporabo zdravil brez recepta oziroma za samozdravljenje se pri otrocih odločite
samo pri blažjih bolezenskih težavah, kot so povišana telesna temperatura,
blaga do zmerna bolečina, zamašen nos, kašelj ali lažje prebavne motnje.
Otrokom, mlajšim od dveh let, ne dajajte zdravil, dosegljivih brez recepta, razen
po predhodnem posvetu z zdravnikom ali lekarniškim farmacevtom.
Če zdravstvene težave kljub samozdravljenju v nekaj dneh ne minejo,
morate z otrokom obiskati zdravnika.

Samozdravljenje

Pred vsako uporabo zdravila se prepričajte, da je zdravilo primerno in varno za vašega otroka.
Za nasvet povprašajte farmacevta v lekarni. Tudi pred vsako uporabo zdravilnih pripravkov, zdravil
rastlinskega izvora in prehranskih dopolnil se posvetujte z zdravnikom ali lekarniškim farmacevtom.
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Samozdravljenje nosečnice in doječe matere
Med nosečnostjo moramo skrbeti za materino zdravje, obenem pa zaščititi plod pred
škodljivimi vplivi, da mu omogočimo zdrav razvoj. Zdravila, ki jih jemlje nosečnica, lahko
prehajajo skozi posteljico v otrokov krvni obtok.
Nekatera zdravila lahko v določenih obdobjih nosečnosti povzročijo razvojne nepravilnosti,
upočasnijo rast in izzovejo težave, ki se pri otroku pokažejo šele po porodu. Rečemo, da
imajo zdravila teratogeni učinek.

Ali veste?


Teratogeni učinek imajo poleg nekaterih zdravil tudi organska topila in njihovi hlapi
(alkohol), škropiva za zatiranje plevela (herbicidi), nekatere rastline, različna sevanja
(radioaktivno sevanje, rentgensko sevanje) in nekateri mikroorganizmi (virus rdečk,
noric, citomegalovirus, povzročitelj toksoplazmoze, povzročitelj sifilisa, virus HIV, virus
herpesa simpleksa in drugi).

Zdravila glede varnosti jemanja v času nosečnosti in dojenja uvrščamo v več skupin. So
zdravila, ki so popolnoma varna, veliko je zdravil, ki plodu ali dojenčku škodujejo, največ
pa je takšnih, pri katerih varnost jemanja v času nosečnosti in dojenja še ni dokazana.
V nosečnosti in času dojenja izbiramo zdravilo na podlagi ocene tveganja ob upoštevanju
zdravstvenega stanja nosečnice oziroma mame in tveganja jemanja zdravila za plod
oziroma dojenčka.

Pomembno je vedeti!
Med nosečnostjo oziroma v času, ko nameravate zanositi, ter v obdobju
dojenja uporabljajte le zdravila, ki so nujna.

Samozdravljenje

V teh obdobjih nikoli ne jemljite zdravil po lastni presoji!
Pred uporabo zdravila med nosečnostjo in v obdobju dojenja se vedno
prepričajte o njegovi varnosti. To velja tudi za zdravila, dosegljiva brez recepta.
Podatki o primernosti uporabe zdravil v nosečnosti in med dojenjem so
navedeni tudi v navodilu za uporabo zdravila.
Če uporabljate katerokoli zdravilo v času dojenja, otroka skrbno
spremljajte.
Če opazite kakršnokoli drugačno vedenje otroka ali druge učinke, ki jih
lahko povežete z uporabo zdravil, se takoj obrnite na zdravnika ali
lekarniškega farmacevta.
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Samozdravljenje starostnikov
Starostniki so osebe, starejše od 65 let. Staranje povzroča številne spremembe v telesni sestavi,
ki pomembno vplivajo na razvoj bolezni in na zdravljenje z zdravili. Uporabljajo tudi večje število
zdravil, predpisanih na recept. Zato je pri starostnikih tveganje za nastanek težav, povezanih z
uporabo zdravil, večje. Vedno moramo pomisliti tudi na to, da so znaki in simptomi, ki se pojavijo,
lahko posledica neželenih učinkov zdravil, predpisanih na recept ali kupljenih brez recepta.

Pomembno je vedeti!
Pri odločitvi za samozdravljenje pri starostniku je potrebno vedno dobro oceniti,
ali je zdravstveno stanje primerno za samozdravljenje ali gre za resnejše obolenje,
ki zahteva posvet z lekarniškim farmacevtom ali obisk zdravnika.
Pri nakupu zdravila za samozdravljenje se vedno posvetujte z lekarniškim farmacevtom in mu povejte, katera druga zdravila starostnik še uporablja.

Ali veste?


Slovenski starostniki pogosto uporabljajo zdravila, ki se izdajajo brez recepta, in
prehranska dopolnila.



Dve tretjini slovenskih starostnikov poleg zdravil, ki jih dobijo na recept, uporablja še
kakšne druge izdelke za ohranjanje in varovanje zdravja.

Samozdravljenje bolnikov s kroničnimi boleznimi
Pri kroničnih boleznih, kot so ledvična okvara, jetrna okvara, sladkorna bolezen in druge,
pogosta uporaba zdravil za samozdravljenje ni primerna ali pa je potrebna večja previdnost.

Pomembno je vedeti!
Pri odločitvi za samozdravljenje pri osebi s kronično boleznijo morate vedno dobro
oceniti, ali je zdravstveno stanje primerno za samozdravljenje ali gre za resnejše
obolenje, ki zahteva posvet z lekarniškim farmacevtom ali obisk zdravnika.
Pri izboru zdravila upoštevajte nastale spremembe v telesu, kronična obolenja
in morebitno redno uporabo zdravil.
Zdravstvene težave so lahko posledica uporabe zdravil (neželeni učinki) ali pa
kažejo na poslabšanje kronične bolezni.

Samozdravljenje

Pri zmanjšanjem delovanju jeter ali ledvic je večinoma treba uporabiti manjše odmerke zdravil
ali jih sploh ne uporabiti. Lahko pa ima zdravilo vpliv na delovanje ledvic ali jeter in se lahko
učinek zdravila pri posamezniku močno spremeni. Spremenjeno delovanje ledvic ali jeter
lahko povzroči kopičenje zdravila v telesu in pojav neželenih učinkov. Znaki ali simptomi
zdravstvene težave so lahko pravzaprav neželeni učinki zdravil.

7
knizica-koncna-B5-2011.p65

7

28.7.2011, 10:49

Tveganja, ki jih prinaša samozdravljenje in neustrezna uporaba
zdravil za samozdravljenje








nepravilna ocena resnosti zdravstvenega stanja,
nepravilna izbira zdravljenja,
nepravilna uporaba zdravila,
neustrezno odmerjanje – nezadostno ali čezmerno,
neustrezno kombiniranje zdravil,
prepozno iskanje zdravniške pomoči,
nevarnost, da se zakrije hujše bolezensko stanje.

Pomembno je vedeti!
Ne zdravite se sami več kot tri do sedem dni! V tem času morajo vsi znaki
in simptomi bolezni izginiti.
Za samozdravljenje uporabljajte le tista zdravila, ki jih dobro poznate.

Splošna priporočila za pravilno in varno uporabo zdravil za samozdravljenje


Upoštevajte navodila za uporabo zdravila.



Ne uporabljajte zdravil, ki vam jih je za podobne znake/simptome, kot jih imate
zdaj, pred časom predpisal zdravnik.



Ne izmenjujte in ne posojajte si zdravil, ki jih drugi uporabljajo za iste ali podobne
znake/simptome.



Ne uporabljajte zdravil s pretečenim rokom uporabe.



Ne uporabljajte zdravil, ki so nepravilno hranjena.



Skupaj z zdravili ne uživajte alkoholnih pijač.



Zdravil nikoli ne jemljite v temi.

Samozdravljenje

Pomembno je vedeti!
Medsebojno delovanje med zdravili je treba upoštevati tudi pri izbiri zdravil
za samozdravljenje. Vedno povejte lekar-niškemu farmacevtu, katera zdravila
z režimom izdaje na recept in brez njega že uporabljate. Enako velja za
prehranska dopolnila, saj lahko vstopajo v neželeno medsebojno delovanje
z zdravili.

Viri:
1. Fiala P. et al. Zdravila in starostniki. O pravilni in varni uporabi zdravil. Ljubljana:
Slovensko farmacevtsko društvo, 2010.
2. Pisk N. et al. Samozdravljenje – priročnik za bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2011.
3. Zakon o zdravilih. Uradni list RS, 31/06 in 45/08.
4. Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list RS, 36/04.
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Zdravila in samozdravljenje

Samozdravljenje

Kaj je pomembno, ko se
odločate za samozdravljenje?
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Kaj je pomembno, ko se odločate za samozdravljenje?
Kje iskati informacije o samozdravljenju in zdravilih za samozdravljenje?

Kaj je pomembno, ko se odločate za samozdravljenje?

Danes smo preplavljeni z vsemi mogočimi informacijami o zdravju, zdravljenju in zdravilih,
vendar je le delček teh informacij iz zanesljivih virov. Viri, ki jim lahko zaupate, so:


lekarniški farmacevt,



zdravnik,



navodilo za uporabo,
ki je priloženo zdravilu,



internetna stran lekarne,
kjer lahko tudi postavite
vprašanje,

Pomembno je vedeti!



strokovna združenja,



zdravstvene publikacije,
namenjene laični
javnosti, vendar
preverite avtorje.

O zdravilih in samozdravljenju je na voljo veliko informacij.
Zaupajte tistim, ki vam jih podajajo strokovnjaki s tega področja. Največ informacij o zdravilih in najzanesljivejše boste
dobili pri svojem farmacevtu v lekarni.
Pri iskanju informacij o zdravilih in samozdravljenju na
medmrežju priporočamo veliko mero previdnosti. To je
prostor, ki ni nadzorovan in je zato poln zavajajočih ali
celo napačnih informacij, katerih uporaba lahko resno
ogrozi vaše zdravje. Zato vedno preverite, kdaj je bila
informacija objavljena in predvsem, kdo stoji za njo!

Ali veste?


Maja 2011 je pri Slovenskem farmacevtskem društvu izšla knjiga Samozdravljenje –
priročnik za bolnike, ki smo ga za vas napisali lekarniški farmacevti, da vam
pomagamo pri odločanju za samozdravljenje in pri izbiri primernih zdravil za vaše
zdravstvene težave, ki ne zahtevajo posveta z zdravnikom.



Na medmrežju lahko najdete skoraj vse slovenske lekarne. Z obiskom njihovih strani
lahko pridete do verodostojnih informacij o zdravilih in zdravstvenih težavah,
obenem lahko anonimno postavite vprašanje farmacevtu.

Kako prepoznati simptome in znake bolezni?
Simptome in znake bolezni lažje prepoznate, če so ti
značilni in močno izraženi. Za lažjo prepoznavo se
morate znati opazovati, če želite sami zdraviti drugega družinskega člana, pa vam mora dobro opisati
simptome, ki jih občuti, in znake, ki jih lahko tudi
izmerite (na primer povišano telesno temperaturo)
ali vidite (na primer pordelo žrelo). Bodite pozorni
tudi na druge znake, ki so lahko neznačilni za določeno zdravstveno težavo, vi pa jih ne povezujete s svojo
zdravstveno težavo (na primer kašelj je lahko povezan
z želodčnimi težavami).

Pomembno je vedeti!
Če simptomov in znakov ne
prepoznate jasno, če dvomite ali se ne znate sami odločiti, kako bi se lotili samozdravljenja, se obrnite po
nasvet na lekarniškega farmacevta!
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Kako ravnati pri poslabšanju simptomov in znakov pri samozdravljenju?
Če simptomi in znaki bolezni ne izginejo v treh do sedmih dneh ali se celo poslabšajo, morate
obiskati zdravnika! Bodite pozorni na alarmantne znake, kot so huda bolečina, visoka telesna
temperatura, otekanje v predelu glave, močno oteženo dihanje, izgubljanje zavesti in podobno.
V tem primeru morate takoj poiskati zdravniško pomoč!

Kako se izogniti dejavnikom, ki vam povzročajo simptome in znake?
Pri določenih obolenjih lahko simptome in znake zmanjšate ali celo odpravite s tem, da se izogibate
dejavnikom, ki težave povzročajo. Na primer, pri alergiji se izogibajte hrani, cvetnemu prahu ali
drugim dejavnikom, za katere veste ali sumite, da vam povzročajo težave. Pri želodčnih težavah
se izogibajte hrani in pijači, ki vam povzroča težave. Pri glavobolu pa stresnim dejavnikom, ki
sprožijo glavobol, na primer močne vonjave, določena hrana, prevelika napetost, stres.

Pravilna izbira zdravila je za uspešnost samozdravljenja zelo pomembna. Pri izbiri zdravil za
samozdravljenje si lahko pomagate s svojimi dosedanjimi izkušnjami, z literaturo za laično
javnost, ki so jo napisali strokovnjaki z zdravstvenega področja in seveda se lahko kadarkoli
posvetujete z lekarniškim farmacevtom, ki vam bo pri izbiri ustreznega zdravila za samozdravljenje v veliko pomoč.

Kdo nosi odgovornost pri samozdravljenju?
Pri zdravljenju z zdravili na recept je
odgovornost bolnika le, da jemlje zdravila
po navodilih zdravnika in lekarniškega
farmacevta.
Pri samozdravljenju pa je odgovornost
bolnika večja, saj sam oceni resnost
zdravstvene težave, postavi »samodiagnozo« in običajno izbere zdravilo, ki je
na voljo brez recepta.

Pomembno je vedeti!
Pri samozdravljenju nosi odgovornost
bolnik sam. Odgovoren je za pravo
oceno resnosti zdravstvene težave,
odločitev za izbiro zdravila, uporabo
zdravila po navodilih ter spremljanje
poteka samozdravljenja.

Ali veste?


V nekaterih evropskih državah se v lekarnah lahko brez recepta dobi precej več zdravil
kot pri nas. Vendar bo sčasoma tudi v Sloveniji na voljo čedalje več zdravil brez
recepta. To pa pomeni, da se bodo morali vsi bolniki bolj odgovorno zavedati svoje
vloge pri samozdravljenju.



Način izdaje zdravila določi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Ta
je naveden tudi v navodilu, ki je priloženo zdravilu. Agencija se za spremembo režima
iz izdaje na recept v režim izdaje tudi brez recepta odloči na podlagi ustreznih
podatkov o učinkovitosti in zlasti varnosti zdravila. Velja pa tudi nasprotno, če se na
podlagi izkušenj ugotovi, da zdravilo ni dovolj varno za samozdravljenje, Agencija
spremeni zdravilo iz režima izdaje tudi brez recepta v režim izdaje na recept.

Kaj je pomembno, ko se odločate za samozdravljenje?

Pravilna izbira zdravil za samozdravljenje.
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Proizvajalec in imetnik dovoljenja za promet z zdravilom sta odgovorna za podatke,
ki jih posredujeta o zdravilu, ter za spremljanje varne uporabe ves čas, ko ima zdravilo
dovoljenje za promet.

Pomembno je vedeti!
Za zdravila brez recepta veljajo ista pravila o zagotavljanju učinkovitosti, varnosti in
kakovosti, kot veljajo za zdravila na recept.
Zdravilo ne sme biti v prometu, na da bi bilo zanj pridobljeno dovoljenje za promet.
To velja tudi za zdravila, ki se izdajajo brez recepta.

Kaj je pomembno, ko se odločate za samozdravljenje?

Pri vseh zdravilih je treba spremljati varnost in pojavljanje morebitnih neželenih
učinkov. Zato se v primeru pojava ali suma na neželeni učinek zdravila, tudi z režimom
izdaje brez recepta, o tem posvetujte z zdravnikom ali lekarniškim farmacevtom.

Vloga lekarniškega farmacevta pri samozdravljenju
Lekarniški farmacevt kot strokovnjak za
zdravila bolniku pomaga pri oceni
resnosti zdravstvene težave in s tem pri
odločanju za samozdravljenje, pri spremembi življenjskega sloga ali izbiri
primernega zdravila za samozdravljenje. S tem ne prevzema odgovornosti
za potek zdravljenja, ampak pomembno
zmanjša tveganje odgovornosti, ki ga
nosi bolnik.

Pomembno je vedeti!
Lekarniški farmacevt je odgovoren za
pravilnost svetovanja bolniku, saj mu s tem
pomaga k varnejšemu in učinkovitejšemu
samozdravljenju. Lekarniški farmacevt ni
odgovoren za izid zdravljenja z zdravilom
– za to je odgovoren bolnik sam.

Lekarniški farmacevt v pogovoru z bolnikom s postavljanjem vprašanj pridobi zanesljive
informacije in se na podlagi njih in na podlagi svojega znanja ter ocene zdravstvenega stanja
bolnika odloči in bolniku svetuje:


samozdravljenje brez uporabe zdravil,



samozdravljenje z uporabo zdravil,



obisk zdravnika.

Lekarniškemu farmacevtu zato povejte čim več o svojem zdravstvenem stanju, zdravilih, ki jih
redno jemljete, in zdravilih, ki ste jih že jemali za omenjeno težavo. Lekarniški farmacevt vam
bo svetoval tudi, kako si lahko pomagate odpraviti težavo in ohranjati zdravje tudi brez uporabe
zdravil.

Viri:
1. Pisk N. et al. Samozdravljenje – priročnik za bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2011.
2. Zakon o zdravilih. Uradni list RS, 31/06 in 45/08.
3. Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list RS, 36/04.
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Zdravila in samozdravljenje

Kaj je pomembno, ko se odločate za samozdravljenje?

Zdravila za samozdravljenje
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Zdravila za samozdravljenje
Zahteve za zdravila, ki se lahko izdajajo brez recepta
Zakonodaja določa, katere zdravstvene težave so primerne za samozdravljenje. S tem
tudi opredeli zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah, in zdravila, ki se izdajajo
brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zdravilo je vsaka snov ali
kombinacija snovi, ki so pripravljene in namenjene za zdravljenje ali preprečevanje
bolezni pri ljudeh ali živalih. Izdelki, ki so opredeljeni kot zdravila, morajo imeti ne
glede na način in mesto izdajanja dovoljenje za promet (pogovorno rečemo, da so
registrirana), ki ga podeli pristojen organ za zdravila, to je Agencija za zdravila in
medicinske pripomočke. Pri vseh zdravilih, tudi zdravilih, primernih za samozdravljenje,
se s sistemom farmakovigilance redno spremljata varnost in možni neželeni učinki, ko
je zdravilo že na trgu. To velja tudi za zdravila rastlinskega izvora.

Pomembno je vedeti!

Zdravila za samozdravljenje

Izdelki, ki so opredeljeni kot zdravila, morajo
imeti ne glede na način in mesto izdajanja
dovoljenje za promet, ki ga podeli Agencija za
zdravila in medicinske pripomočke na podlagi
obširne dokumentacije o učinkovitosti, varnosti
in kakovosti posameznega zdravila.

Pooblaščene osebe za izdajo zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah, so magister farmacije in inženir farmacije z opravljenim strokovnim izpitom ter farmacevtski
tehnik z opravljenim strokovnim izpitom pod nadzorom pooblaščene osebe za
samostojno izdajanje zdravil. Pooblaščena oseba za izdajo zdravil, ki se izdajajo brez
recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, je tudi farmacevtski tehnik z
opravljenim strokovnim izpitom.

Za zdravila, ki se izdajajo brez recepta, zakonodaja določa številna merila:
1. Namenjena so za samozdravljenje, ki je omejeno na preprečevanje, lajšanje in
odpravljanje simptomov in zdravstvenih težav, ki so praviloma takšne, da ne
zahtevajo posvetovanja z zdravnikom.
2. Morajo biti namenjena za znake in simptome, ki jih uporabnik lahko sam pravilno
oceni.
3. Imeti morajo majhno splošno toksičnost in ne smejo imeti pomembnega vpliva
na razvoj ploda ali lastnosti, s katerimi bi lahko povzročile razvoj rakavih obolenj.
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4. Ne smejo predstavljati posredne nevarnosti, da ob pravilni uporabi simptomatsko
zdravljenje z njimi zakrije klinično sliko bolezni, podaljša čas do postavitve
pravilne diagnoze, podaljša čas zdravljenja in zmanjša možnost uspešnejšega
zdravljenja.
5. Ne smejo imeti veliko področij, na katerih se ne smejo uporabljati
(kontraindikacij), neželenega medsebojnega delovanja (interakcij), opozoril in
previdnostnih ukrepov. Kontraindikacije, interakcije, opozorila in previdnostni
ukrepi, ki jih ima zdravilo, ki se izdaja brez recepta, morajo biti napisani razumljivo
uporabniku.
6. Nevarnost za zdravje mora biti majhna, tudi če se uporabljajo neskladno z
navodili za uporabo; če se uporabljajo daljše obdobje, kot je priporočeno; če se
priporočeni odmerki presežejo ali če se ne upošteva opozoril in kontraindikacij.
7. Imeti morajo taka navodila za uporabo in morajo biti tako označena, da
omogočajo varno samozdravljenje.
8. Obstajati mora dovolj kliničnih podatkov o varni uporabi tega zdravila na splošni
populaciji, brez izključitve določenih skupin uporabnikov – sicer so za te skupine
potrebna posebna opozorila.



Zdravilo, ki je na trgu krajši čas ali se manj uporablja in za katero ni dovolj izkušenj,
ni primerno za razvrstitev med zdravila, ki se izdajajo brez recepta.



Če se za zdravilo, ki se izdaja brez recepta, predlagajo nove jakosti, nov način
uporabe (aplikacije), nova področja uporabe (indikacije), uporaba pri novih
starostnih skupinah, nove kombinacije učinkovin, je za vse spremembe potrebna
ponovna ocena razmerja med varnostjo in tveganjem, da se ugotovi, ali je
predlagana sprememba ustrezna za zdravilo, ki se izdaja brez recepta.



Če zdravilo ustreza kateremu koli merilu za izdajo na recept, se sme razvrstiti med
zdravila, ki se izdajajo brez recepta samo pod pogojem, da največji enkratni
odmerek, največji dnevni odmerek, jakost, farmacevtska oblika, pakiranje in/ali
druge okoliščine ustrezajo merilom za uvrstitev med zdravila, ki se izdajajo brez
recepta v lekarnah. Pri tem mora biti zdravilo, ki se izdaja brez recepta, v ustrezno
majhnem pakiranju in v ustreznem vsebniku. Ob znižanju odmerkov mora biti
dokazano, da je tista učinkovitost, zaradi katere je bilo zdravilo uvrščeno med
zdravila, ki se izdajajo brez recepta, ohranjena.

Zdravila za samozdravljenje

Ali veste?
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Pomembno je vedeti!
Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah, vsebujejo zdravilne učinkovine
sinteznega, polsinteznega in/ali naravnega izvora ter anorganske zdravilne
učinkovine, za katere je pristojna komisija za zdravila ugotovila, da je za varno
samozdravljenje potreben nadzor in svetovanje v lekarnah.
Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih
prodajalnah, ne smejo imeti močnih ali zelo močnih učinkov.
Zdravila, ki se izdajajo brez recepta, so namenjena predvsem za krajša obdobja
samozdravljenja.

Zdravila rastlinskega izvora
Zakonodaja opredeljuje kot zdravila rastlinskega izvora tista zdravila, ki so izključno
rastlinskega izvora in kot učinkovino vsebujejo nadzemne ali podzemne dele rastlin ali
drug rastlinski material ali njihovo kombinacijo v surovem ali predelanem stanju v ustrezni
farmacevtski obliki. Za rastlinski material štejejo tudi sokovi, gumiji, maščobna olja,
eterična olja in druge podobne snovi.
Zdravila rastlinskega izvora lahko poleg zdravilnih učinkovin vsebujejo tudi pomožne
snovi.

Zdravila za samozdravljenje

Pomembno je vedeti!
Tudi za zdravila rastlinskega izvora velja, da morajo imeti dovoljenje za
promet, ki ga podeli pristojen državni organ za zdravila. Imeti morajo
dokazano klinično učinkovitost in ne smejo biti škodljiva za zdravje ljudi.

Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora
Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora so tista zdravila, ki kot učinkovino vsebujejo
izključno eno ali več rastlinskih snovi (razdrobljene ali razrezane rastline, deli rastlin,
alge, glive, lišaji, rastlinski izločki), enega ali več pripravkov rastlinskega izvora ali eno ali
več rastlinskih snovi v kombinaciji z enim ali več pripravki rastlinskega izvora. Pripravki
rastlinskega izvora so tisti, ki so pridobljeni z obdelavo rastlinskih snovi, kot so ekstrakcija,
destilacija, stiskanje, frakcioniranje, prečiščevanje, koncentriranje ali fermentacija. To
vključuje zdrobljene ali uprašene rastlinske snovi, tinkture, ekstrakte, eterična olja,
iztisnjene sokove in pridobljene izločke. So za uživanje, za zunanjo uporabo ali za
inhaliranje. Uporaba je dovoljena na podlagi dovoljenja za promet s tradicionalnim
zdravilom rastlinskega izvora. V medicinski uporabi naj bi bila najmanj 30 let pred
datumom vloge za registracijo, od tega najmanj 15 let v državah članicah Evropske unije.
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Galenski izdelki
Galenski izdelki so zdravila, ki jih pripravijo v galenskem laboratoriju lekarne po
veljavnih farmakopejskih in drugih predpisih. Glavni namen je, da dopolnjujejo
nabor industrijsko izdelanih zdravil na območju Republike Slovenije, vendar niso
njihove alternative.

Homeopatska zdravila
Homeopatija je oblika komplementarne medicine, ki temelji na zakonu
podobnosti. Človeka se obravnava celostno in ne le posamezen bolezenski
simptom. Bolezen namreč vidi kot posledico porušenega ravnovesja v telesu.
Homeopatska zdravila so naravnega izvora in so večinoma zasnovana na rastlinski,
živalski ali mineralni osnovi. Na voljo so v obliki kroglic, kapljic, tablet, mazil,
injekcij, svečk ali kapljic za oči.
Homeopatska zdravila se izdelujejo tako, da se zaporedno meša in redči zdravilne
učinkovine, pogosto celo tako dolgo, da končen izdelek vsebuje že zelo
minimalne količine osnovne substance. Homeopatska zdravila v obliki kroglic ali
raztopin ločimo glede na stopnjo redčenja, katerega proces v homeopatiji
imenujejo potenciranje.

Navodilo za uporabo

Zakonodaja določa, katere podatke in v kakšnem vrstnem redu mora vsebovati
navodilo za uporabo za zdravila, ki se izdajajo brez recepta: Kaj je zdravilo X in
za kaj ga uporabljamo, Kaj morate vedeti, preden boste vzeli boste uporabili
zdravilo X, Kako jemati uporabljati zdravilo X, Možni neželeni učinki, Shranjevanje
zdravila X, Dodatne informacije.

Pomembno je vedeti!
Pred uporabo zdravila vedno natančno preberite priloženo navodilo
za uporabo! V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na zdravnika
ali farmacevta!
Navodilo za uporabo zdravila vedno shranite, morda ga boste želeli
znova prebrati.

Zdravila za samozdravljenje

Vse pomembne informacije za pravilno in varno uporabo zdravila za
samozdravljenje so navedene tudi v priloženem navodilu. Navodilo za uporabo
je priloženo vsakemu zdravilu in je namenjeno uporabniku oziroma bolniku.
Napisano mora biti v slovenskem jeziku, sestavljeno pa v skladu s povzetkom
glavnih značilnosti zdravila.
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Razlika med zdravili in prehranskimi dopolnili
Prehranska dopolnila so v zadnjem času že zelo močno izbrisala meje med zdravili in
živili. Prehranska dopolnila so kot živila v pristojnosti Sektorja za varnost in zdravstveno
ustreznost hrane, ki deluje v okviru Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje
Republike Slovenije.

Pomembno je vedeti!
Prehranska dopolnila so izdelki, ki so po videzu podobni zdravilom
(tablete, kapsule, sirupi, praški …), vendar pa niso namenjena zdravljenju
ali preprečevanju bolezni. Namenjena so dopolnjevanju prehrane, gre
za hranilne in fiziološke učinke.

Zdravila za samozdravljenje

Številna prehranska dopolnila vsebujejo enake sestavine, kot so v zdravilih rastlinskega
izvora ali v zdravilih, ki vsebujejo vitamine in minerale, le odmerki so različni. Žal pa niti
slovenska niti evropska zakonodaja ob prvi prijavi prehranskega dopolnila ne
predpisujeta, da bi morali neodvisni državni organi preveriti njegovo dejansko sestavo
in kakovost. Tako smo farmacevti prepuščeni lastnemu zaupanju tistim, ki izdelek tržijo.

Viri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pisk N. et al. Samozdravljenje – priročnik za bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2011.
Zakon o zdravilih. Uradni list RS, 31/06 in 45/08.
Zakon o lekarniški dejavnosti. Uradni list RS, 36/04.
http://www.shd.si/
Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora. Uradni list RS, 55/06.
Pravilnik o prehranskih dopolnilih. Uradni list RS, 82/2003, z dopolnitvami in spremembami.
Žužek M.: Osnove homeopatije. Homeopatija Miloš Žužek, dr. med., s. p. Ljubljana; 2007.
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Zdravila in samozdravljenje

Zdravila za samozdravljenje

Zdravstvene težave,
primerne za samozdravljenje
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Zdravstvene težave, primerne za samozdravljenje
Zakonodaja določa, katere zdravstvene težave so primerne za samozdravljenje. S tem tudi
opredeli zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
To so lahko zdravila za:
1. ublažitev bolečin v farmacevtskih
oblikah za zunanjo uporabo
2. ublažitev revmatičnih težav v farmacevtskih oblikah za zunanjo uporabo
3. olajševanje izkašljevanja
4. ublažitev kašlja
5. dezinfekcijo ustne votline, kože in sluznic
6. olajševanje težav zaradi
nahoda in prehlada
7. ublažitev psihičnih težav
8. izboljšanje vitalnosti in
odpornosti organizma
9. olajševanje težav pri vnetju sečnih poti
10. urejanje in izboljšanje prebave

Zdravstvene težave, primerne za samozdravljenje

11. urejanje iztrebljanja

12. ublažitev vnetij na koži in sluznicah
(tudi antihemeroidaliae)
13. ublažitev težav pri motnjah
funkcij jeter in žolčnih poti
14. ublažitev težav v menstruacijskem
ciklusu ali menopavzalnem obdobju
15. ublažitev težav zaradi motenj
v perifernem krvnem obtoku
16. ublažitev želodčnih težav in motenj
17. zdravljenje in preprečevanje
zdravju škodljivih navad
18. zmanjšanje telesne mase
19. druge zdravstvene težave, ki jih
določi pristojna komisija za zdravila,
ki se izdajajo brez recepta v lekarnah
in specializiranih prodajalnah

Vprašanja, ki so pomembna, ko ocenjujete resnost zdravstvene težave:
Koliko je star bolnik?
Za ženske: ste noseči, dojite?
Koliko časa trajajo težave in kakšne so?
Kakšni so bolezenski simptomi in znaki?

Kako dolgo že trajajo težave? Ali so se težave pojavile prvič? Ali se težave pojavljajo
večkrat na leto? Kaj bi lahko povzročilo težave? Kakšne so bolezenske težave? Kaj poslabša
ali izboljša težave? Ali so prisotni simptomi in/ali znaki, ki kažejo na resnejše obolenje?
Kakšno je bilo dosedanje zdravljenje?
Ste že uporabili katero od zdravil brez recepta? Kolikšna je bila uspešnost zdravljenja?
Ste že obiskali zdravnika? Vam je predpisal zdravilo na recept?
So vzrok vaših težav bolezni ali zdravila?
Imate katero od kroničnih bolezni? (Lahko so vzrok težav ali imajo podobne simptome
in/ali znake kot težave.) Ali uporabljate katero od zdravil, izdanih na recept ali brez recepta?

V knjigi Samozdravljenje – priročnik za bolnike so zdravstvene težave obravnavane tako,
da vas zgoraj navedena vprašanja vodijo do pravilnih odločitev pri reševanju vaše zdravstvene
težave, obenem pa vas spodbujajo k odločitvi za odgovorno samozdravljenje, ki vključuje
posvet z lekarniškim farmacevtom ali obisk zdravnika v primeru resnejših težav.

Vir:
1. Pisk N. et al. Samozdravljenje – priročnik za bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2011.
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Zdravila in samozdravljenje
Zdravila in samozdravljenje

Zdravstvene težave, primerne za samozdravljenje

Izdelki za samozdravljenje
v domači lekarni in na počitnicah
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Izdelki za samozdravljenje v domači lekarni

Izdelki za samozdravljenje v domači lekarni in na počitnicah

Domača lekarna je sestavljena iz zdravil in
preostalih izdelkov za prvo pomoč. Vanjo sodijo
zdravila, ki jih uporabljate za samozdravljenje
zdravstvenih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom, ter obvezilni in sanitetni
material, ki ga potrebujete ob manjših poškodbah v gospodinjstvu. V domačo lekarno sodijo
tudi zdravila, ki jih kateri koli družinski član
prejema na recept.

Pomembno je vedeti!
Izbiro zdravil za samozdravljenje prilagodite svojim
zdravstvenim težavam,
starosti družinskih članov in
letnemu času.

Priporočene skupine izdelkov za domačo lekarno:


Zdravila, ki jih je predpisal zdravnik



Zdravila za lajšanje ali odpravljanje simptomov in/ali znakov najpogostejših
zdravstvenih težav (upoštevajte, da izbor prilagodite dejanskim potrebam
uporabnikov):





zdravila za lajšanje bolečin: zobobol, glavobol; če imate tudi majhne otroke,
naj bodo zdravila v primerni farmacevtski obliki, npr. sirup, svečke;



zdravila za lajšanje blažjih prebavnih težav, kot so driska, zaprtje,
povečano izločanje želodčne kisline, hemoroidi;



zdravila za lajšanje simptomov in znakov pri gripi in prehladu: vročina, kašelj,
bolečine v žrelu, zamašene dihalne poti;



zdravila pri poškodbah in spremembah na koži: rane in odrgnine, glivice, izpuščaji
zaradi pikov žuželk;

Osnovna sredstva za prvo pomoč




Sanitetni in obvezilni material (obliži, gaze, povoji in trikotna ruta),
telesni termometer in škarje z zaobljenim robom.

V poletnem času je smiselno dodati tudi sredstva za zaščito kože pred soncem
in po sončenju.

Kako in kje shranjevati zdravila?
Zdravila morate shranjevati na suhem in hladnem mestu, zaščitena pred svetlobo. Zato
sta neprimerni mesti za shranjevanje kuhinja in kopalnica. Svetujemo vam, da si posebno
škatlo ali omarico postavite na višje ležeče mesto (zunaj dosega otrok), na primer v
spalnici (ni izpostavljenosti temperaturnim nihanjem). Večino zdravil shranjujemo pri
sobni temperaturi (do 25 °C), nekatera pa v hladilniku. Kako zdravilo pravilno shranjujemo,
je navedeno v navodilu za uporabo, pri shranjevanju zdravila na hladnem pa vas na to
posebej opozorimo lekarniški farmacevti. Da bi se izognili napakam pri jemanju zdravil
(kako, kdaj, za kakšen namen uporabe), jih vedno shranjujte v originalni ovojnini, skupaj
z navodilom za uporabo.
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Pomembno je vedeti!

Vsebino domače lekarne morate vsaj dvakrat letno natančno pregledati in iz nje odstraniti
zdravila, ki jih ne uporabljate več (na primer zdravila, ki ste jih na podlagi posveta z zdravnikom
prenehali jemati ali so ostala od drugega družinskega člana), in zdravila s pretečenim rokom
uporabe. Pri branju rokov uporabe velja, da so zdravila uporabna do zadnjega dne meseca,
navedenega na ovojnini. Prav tako odstranite zdravila, ki so spremenila videz (barvo, vonj,
okus). Svetujemo vam, da neuporabna zdravila prinesete v najbližjo lekarno, kjer jih boste
oddali v zbiralnike za odpadna zdravila, mi pa jih bomo poslali na ustrezno uničenje. S takimi
ukrepi pomagate varovati okolje.

Pomembno je vedeti!
Naredite si seznam zdravil, ki jih shranjujete v domači lekarni, in ga obesite na
vidno mesto v domači lekarni (ob tem tudi napišite, za kakšno zdravstveno težavo
se jemlje in kdo ga jemlje).
V domačo lekarno sodijo tudi pomembne telefonske številke: številka nujne medicinske pomoči (112), številka izbranega osebnega zdravnika in številka izbrane lekarne.
Nikoli po lastni presoji ne jemljite zdravil, ki so bila predpisana drugi osebi.
Zdravila hranimo (z izjemo nekaterih zdravil, ki jih je treba hraniti na hladnem) pri
sobni temperaturi, zaščitena pred vlago in svetlobo in zmeraj zunaj dosega otrok!

Počitniška lekarna
V počitniško lekarno sodijo zdravila in izdelki za prvo pomoč in oskrbo manjših ran. Pri pripravi
je treba upoštevati, kdo potuje (odrasli, otroci, kronični bolniki), kam (turistični kraji, treking po
brezpotjih, tropske dežele) in koliko časa. Ne glede na kraj počitnic morate počitniško lekarno
napolniti z zdravili, ki jih je predpisal zdravnik in jih mora oseba, ki potuje, redno jemati.

Priporočene skupine zdravil za počitniško lekarno
(upoštevajte, da izbor prilagodite dejanskim potrebam uporabnikov):


zdravila proti slabosti med vožnjo,



zdravila za lajšanje blažjih prebavnih težav: driska, zaprtje, povečano izločanje
želodčne kisline,



zdravila proti alergijam: piki žuželk, alergija na sonce, hrano,



zdravila za lajšanje bolečin: glavobol, zobobol, bolečine v mišicah in sklepih.

Izdelki za samozdravljenje v domači lekarni in na počitnicah

Zdravila vedno shranjujte v originalni ovojnini, skupaj z navodilom za uporabo.
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Če potujejo tudi otroci, ne pozabite vzeti s sabo zdravil v farmacevtskih oblikah, ki so primerna
zanje (sirupi, svečke).

Izdelki za samozdravljenje v domači lekarni in na počitnicah

Poleg zdravil v počitniško lekarno sodijo še (upoštevajte, da izbor prilagodite dejanskim
potrebam uporabnikov):


sanitetni in obvezilni material ter izdelki za prvo pomoč: obliži, gaze, povoji,
pinceta, škarjice z zaobljenim robom, razkužilo za rane;



izdelki za zaščito pred piki žuželk (v primeru tropskih dežel posebni repelenti) in
odpravljanje težav po piku;



izdelki za zaščito pred soncem in nego kože po sončenju.

Počitniška lekarna je v nasprotju z domačo lekarno veliko bolj izpostavljena vremenskim
spremembam. Zato je potrebna še posebna pazljivost, da zdravila shranjujete pri temperaturi,
nižji od 25 °C, in zaščitena pred vlago in svetlobo. Če počitnikujete poleti, svetujemo, da
zdravila shranjujete v za to namenjenih hladilnih torbah. Shranjujte jih v originalni ovojnini,
skupaj s priloženim navodilom za uporabo. Če potujete v tujino, si pri osebnem zdravniku
potrdite seznam zdravil za kronično terapijo, ki jih jemljete, da se izognete zapletom pri mejni
kontroli.

Pomembno je vedeti!
Če potujete poleti ali v tople kraje, zdravila shranjujte v za to namenjenih
hladilnih torbah – nikakor ne skupaj z živili!
Če na potovanju zbolite in za težavo nimate ustreznih zdravil, vam svetujemo,
da zdravila kupujete le v lekarnah, v originalni ovojnini, z jasnim farmacevtovim
navodilom za uporabo, da se izognete nakupu ponarejenih zdravil.
Če potujete v tujino, si poleg zdravil in preostalih izdelkov za lajšanje blažjih
zdravstvenih težav uredite tudi zdravstveno zavarovanje za tujino. Pri
potovanjih v eksotične dežele ali v območja z nalezljivimi boleznimi je
priporočljivo cepljenje. O tem se pozanimajte na najbližji enoti Zavoda za
zdravstveno varstvo. Za nekatera cepiva je potrebnih več odmerkov, zato
pravočasno poskrbite za cepljenje.
Lekarniški farmacevti vam bomo radi pomagali pri sestavi vaše optimalne
počitniške lekarne, zato vam svetujemo, da nas pravočasno obiščete.

Vira:
1. Pisk N. et al. Samozdravljenje – priročnik za bolnike. Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2011.
2. Zakon o zdravilih. Uradni list RS, 31/06 in 45/08.
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Preden obrnete še zadnji list …
Spet jo je mučilo trdovratno zaprtje. Uporabila je že tablete za odvajanje,
odvajalni čaj, svečke, vendar ni bilo pravega učinka. Zato se je odpravila
h genetiku – bo že našel in »popravil« gen, ki ji že skoraj vse življenje povzroča
to nevšečnost …

No, verjetno tudi v prihodnosti ne bo tako preprosto. Znanost gre
sicer naprej – odkrili so človeški genom, prihajajo nova biološka
zdravila. A kakor koli že razmišljamo, vedno ugotovimo, da bomo
morali za svoje zdravje največ narediti kar sami.
Zato naj bo naš moto star rimski pregovor »Mens sana in corpore sano!«
(Zdrav duh v zdravem telesu!). Vsak dan poskrbite, da boste razmišljali
pozitivno, jedli čim bolj zdravo, se vsaj nekaj dni v tednu gibali in
sproščali v naravi in naj bo nočni spanec trden in blagodejen. Imejte
se radi, dajte drug drugemu kaj lepega. Verjemite – iskren nasmeh,
topel stisk roke in razumevajoč pogled delajo čudeže.

Raziskava
V okviru priprav na 7. Dan slovenskih lekarn je Sekcija
farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem
društvu v juniju 2011 izvedla anonimno raziskavo. S tem
smo želeli pridobiti mnenje prebivalcev Slovenije o
izdelkih, namenjenih samozdravljenju in o načinih informiranja glede njih ter vpogled v želje in potrebe ljudi. To
nam bo omogočilo nadaljnje oblikovanje zdravstvenih
storitev na področju samozdravljenja oziroma dvig
njihove kakovosti. Ugotovitve raziskave bodo objavljene
v Farmacevtskem vestniku v oktobru 2011.
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priročnik za bolnike

Samozdravljenje
Opisi simptomov in znakov
35 zdravstvenih težav,
ki jih lahko zdravimo sami.
Priročnik vključuje priporočila
glede uporabe zdravil brez recepta,
galenskih izdelkov,
zdravil naravnega izvora in
zdravilnih rastlin ter druge napotke
za odgovorno samozdravljenje.
Pripravili so ga lekarniški
farmacevti, ki v lekarnah
vsakodnevno svetujejo
bolnikom.

Iz vsebine priročnika:
 značilni simptomi in znaki
 kaj moramo vedeti, ko se odločamo za
samozdravljenje

 kako si lahko pomagamo sami brez zdravil
 katera zdravila lahko uporabljamo:
kemijskega ali naravnega izvora,
zdravilna zelišča
Avtorji smo se posebej posvetili ključnemu
vprašanju: Kdaj se lahko odločimo za
samozdravljenje in do katere mere ga lahko
izvajamo? Zato boste v priročniku našli tudi
opozorila, kdaj je potreben posvet z lekarniškim
farmacevtom ali obisk zdravnika.
V priročniku je opisanih 35 zdravstvenih težav, ki
jih lahko zdravimo sami. Za vsako boste našli
natančne opise značilnih znakov in simptomov,
nasvete za njihovo lajšanje in odpravo ter temeljne
informacije o zdravilih in zdravilnih rastlinah,
primernih za samozdravljenje.
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Posebno poglavje je namenjeno tudi zdravilom
in drugim izdelkom za samozdravljenje.
V priročniku navajamo le zdravila, ki imajo
dovoljenje za promet v Sloveniji in se izdajajo
brez recepta. Imajo dokazano učinkovitost,
varnost in kakovost in so primerna za
samozdravljenje ene ali več zdravstvenih težav,
ki jih knjiga opisuje. Da bi vam čim bolj olajšali
iskanje informacij o izdelkih za samozdravljenje,
smo njihov pregled uredili glede na zdravstvene
težave in tudi po lastniškem imenu zdravila
oziroma izdelka za samozdravljenje.
Glavna urednica:
mag. Nina Pisk, mag. farm.
Odgovorna urednika:
Mihaela Tršinar, mag. farm. spec.;
prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.
Več informacij o priročniku na www.sfd.si,
po elektronski pošti info@sfd.si ali
na telefonski številki 01 569 26 03.
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