Pri uporabi predpisanih zdravil vedno upotevajte navodila vaega zdravnika
in farmacevta. Nikoli ne jemljite predpisanih zdravil po lastni presoji, nikoli
samovoljno ne spreminjajte odmerkov zdravil in nikoli ne prekinite zdravljenja
z zdravili, ne da bi se prej posvetovali z vaim zdravnikom. Vam predpisana
zdravila prav tako nikoli ne smete dati v nadaljnjo uporabo sorodnikom,
prijateljem ali znancem. Èe ste kronièni bolnik, vodite svoj lastni seznam
zdravil in dnevnik jemanja zdravil, neelene stranske uèinke pa vedno
obvezno sporoèite vaemu zdravniku in farmacevtu.

Nepremiljena
uporaba

Zdravila shranjujte skladno s priloenimi navodili: v suhem prostoru,
zaèitena pred sonèno svetlobo ter nedosegljiva otrokom.
Doma si ne ustvarjajte nepotrebnih zalog zdravil. Neuporabljena zdravila
v Sloveniji vse preveèkrat konèajo v smeteh ali v kanalizaciji in tako kodljivo
vplivajo na okolje. Neuporabljena zdravila in zdravila s preteklim rokom
trajanja oddajte v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov.

Z modrim ravnanjem
z zdravili do

Po strokovni oceni v Sloveniji vsako leto porabimo povpreèno 7 milijard
tolarjev (29,2 milijona evrov) za zdravljenje zdravstvenih teav, ki so
posledica nepravilne rabe zdravil. Poleg tega zavremo e za 1 milijardo
tolarjev (4,2 milijona evrov) neporabljenih zdravil. Z varno in pravilno rabo
zdravil bi lahko prepreèili tevilne zdravstvene teave in zmanjali obseg
neporabljenih in zavrenih zdravil. S temi sredstvi bi lahko tekim bolnikom
hitreje zagotovili dostop do najsodobnejih biolokih zdravil, skrajali
tevilne èakalne dobe v zdravstvu in bolnikom omogoèili bolj kakovostno
zdravljenje.

Vsak ima v svojih
rokah monost,

Veè informacij dobite na spletni strani www.zzzs.si in pri svojem zdravniku
ali farmacevtu.

Pobudnik akcije je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju s partnerji za varno in pravilno rabo zdravil: Ministrstvo za zdravje RS, Zdravnika zbornica Slovenije,
Lekarnika zbornica Slovenije, Intitut za varovanje zdravja RS in Slovensko zdravniko drutvo.
Pokrovitelji akcije iz zdravstvenega zavarovalnitva so: Adriatic Slovenica Zavarovalna druba d.d., TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Medijski pokrovitelji akcije: POP TV / Kanal A, RTV Slovenija.
Najpomembneje pravne podlage, ki urejajo podroèje zdravil:
Zakon o zdravilih, Zakon o lekarniki dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o razvrèanju,
predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarnike dejavnosti, Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju
zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah, Sklep o kriterijih za razvrèanje zdravil na liste.

zdravil koduje
vaemu zdravju

zdravega okolja

da vsem skraja
pot do zdravja

