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doplnili některé nové oblasti, o kterých ještě nemáme dostatečný přehled.
Věříme, že se vám takto budou lépe hledat odpovědi a zapojí se vás tak
ještě více. Víc hlav víc ví, a v tomto případě to platí obzvláště...
Opět vás tedy požádáme o zamyšlení, co při daném zdravotním problému svým pacientům doporučujete nebo s čím máte sami nejlepší
zkušenost, a podělili se o ně s vašimi kolegy. My vaše odpovědi sesbíráme,
vyhodnotíme a začátkem příštího roku opět opublikujeme. Malým úsilím
tak můžete přispět k získání cenných společných poznatků, a to již osmým
rokem!
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Anketa „Lékárnící doporučují“ si získala pevné místo v našem podzimním kalendáři a její vyhodnocení začátkem následujícího roku
vždy očekávají nejen stovky pracovníků lékáren, ale i tisíce zájemců z řad laické veřejnosti. A je to zcela pochopitelné – kde jinde by se mohli
spolehlivě seznámit s praktickými zkušenostmi ověřenými lety praxe.
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Jak se zapojit do projektu?
V přiloženém dotazníku vyplňte vždy 1–3 výrobky, které osobně považujete pro řešení daného problému za nejlepší. V případě, že je to
nutné, uvádějte prosím i speciﬁkaci výrobce (např. Jitrocelový sirup, VÝROBCE, Ginkgo biloba, VÝROBCE). Pište, prosím, TISKACÍM písmem,
jednotlivé produkty oddělujte lomítkem (/).
1. Pokud se zúčastníte odborných konferencí společnosti Edukafarm, je možné vyplnit dotazník v místě pořádání konference.
2. Vyplněný dotazník zašlete do 30. listopadu 2015 na adresu: Edukafarm, s. r. o., V Areálu 1243, 252 42 Jesenice
(do horního levého rohu nadepište „Lékárníci doporučují“).
3. Na www.edukafarm.cz naleznete dotazník ke stažení, který po vyplnění můžete osobně donést na některou z konferencí
LÉKÁRNA 2020/PODZIM 2015, nebo jej můžete zaslat poštou (viz bod 2).

Jméno:
Lékárna:

Lékárník/lékárnice
Farmaceutický asistent/asistentka

Poznámka:
U všech přípravků se předpokládá použití u jinak zdravého dospělého pacienta (pokud není speciﬁkováno jinak). Souběžné jiné onemocnění
nebo požadavky speciﬁckých věkových skupin (děti, starší pacienti) mohou samozřejmě preferenci konkrétního přípravku ovlivnit.

Více informací na www.edukafarm.cz

Tento materiál je v souladu s pravidly SÚKL
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1.Bolest pohybového aparátu (systémově)

2. Bolest pohybového aparátu (lokálně)

3. Chřipka a nemoci z nachlazení/kombinované přípravky

4. Chřipka a nemoci z nachlazení/fytoterapie

5. Suchý kašel (antitusika)

6. Produktivní kašel (expektorancia)

7. Rýma nealergická

8. Horečka u dětí

9. Bolesti v krku

10. Bolesti hlavy

11. Bolesti zubů

12. Prevence zubního kazu a ústní hygiena

13. Parodontóza

14. Pálení žáhy

15. Poruchy trávení

16. Zácpa

17. Průjem

18. Plynatost
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Pište, prosím, TISKACÍM písmem, jednotlivé produkty oddělujte lomítkem (/).
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19. Prevence postantibiotického průjmu

20. Obezita

21. Prevence kardiovaskulárních chorob

22. Alergie (celková léčba)

23. Alergická rýma a konjuktivitida

24. Atopická kůže a ekzémy

25. Ochrana před UV

26. Kožní plísně

27. Lokální dezinfekční přípravky

28. Nutriční podpora (kůže, nehty, vlasy)

29. Nervozita a nespavost

30. Klimakterium

31. Poševní dyskomfort

32. Zdraví močových cest

33. Regenerace po úrazech a operacích

34. Vitaminy pro těhotné a kojící ženy

35. Vitaminy pro děti

36. Náhradní kojenecká výživa

Více informací na www.edukafarm.cz
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