POLETJE

brez tegob

Vsi si želimo prijetne, brezskrbne počitnice, na
katerih bi uživali v drugem okolju, se ukvarjali
z dejavnostmi, za katere med letom ne najdemo
dovolj časa, in si povrnili moči. Vendar nam

jih lahko pokvarijo nepričakovani zdravstveni
zapleti, tudi če smo sicer zdravi in ne trpimo
zaradi resnih kroničnih bolezni.

Zato

je poleg zdravil, ki jih

predpiše zdravnik in jih
mora bolnik jemati tudi v
času dopustovanja, dobro vzeti na pot določena zdravila za
lajšanje nenadnih težav, ki jih v
lekarni skladno z odobrenim režimom dobimo brez recepta.
Na potovanjih nas lahko doletijo potovalna slabost, driska, zaprtje, želodčne težave, alergije ali
druge zdravstvene težave. Blažje težave lahko zdravimo sami z

zdravili, ki se izdajajo brez recepta. Katera so ta zdravila in jih je
priporočljivo vzeli na potovanje,
svetujejo v lekarnah in na njihovih uradnih spletnih straneh. Posebej pomembno je poskrbeti za
zdravila za otroke. Na zdravila,
ki ne smejo manjkati na poti, ne
glejmo kot na odvečno prtljago,
temveč kot na dober preventivni
zdravstveni ukrep. Če jih na potovanju ne bomo potrebovali, toliko
bolje.

Da ne bo težav na meji
Če nosimo s seboj določena predpisana zdravila, na primer narkotike, moramo pred potovanjem preveriti, ali je dovoljen vnos teh zdravil v države, preko katerih in v katere potujemo. V nekaterih državah
zahtevajo pri prehodu meje zdravniško potrdilo o jemanju določenih
zdravil. Pismo zdravnika, ki navaja predpisana zdravila, pa olajša tudi
morebitne nujne primere. Seveda je treba vedeti, da se lahko cene
zdravil oziroma obseg zdravstvenega zavarovanja med posameznimi
državami razlikujejo. Koristno je imeti s seboj tudi kontaktne naslove
lekarn in zdravnikov v kraju, kamor oseba potuje, pa tudi kontaktne
številke zdravnikov, pri katerih se zdravi v domovini.
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Naj bodo zaščitena

Kaj sodi v komplet
za prvo pomoč
V

potovalni

bodo tablete
Tako kot doma moramo tudi
na

poti

poskrbeti za primerno

hrambo zdravil na primerni temperaturi. Če potujemo z letalom,
je najbolje zdravila shranili v ročni

lekarni naj
proti, driski,

zaprtju, potovalni slabosti, alergiji, zdravila za zniževanje povišane telesne
temperature oziroma za lajšanje bolečin, prašek za rehidriranje, termometer. Za
oskrbo manjših poškodb
potrebujemo pribor
za
prvo pomoč: sterilne obveze in sredstvo za čiščenje
ran oziroma razkužilo, povoje, gaze, obliže, škarje.
Koristna so tudi sredstva za
zdravljenje udarnin, celjenje ran in za zaščito pred
piki žuželk in za lajšanje
težav po pikih. Ne smemo
pozabiti na zaščitna sredstva pred soncem in za pomoč pri sončnih opeklinah;
v primeru oporečne vode v
kraju, kamor gremo, pa še
tablete za čiščenje vode ...

prtljagi, ločeno od drugih stvari, na primer v posebni torbici
ali škatli. V avtomobilu s klimo
jih je primerneje hraniti v kabini
kot v prtljažniku. V kraju namestitve moramo zdravila, za katera
se zahteva shranjevanje pri sobni
temperaturi, najti mesto, kjer bo
ustrezna temperatura. Zdravila naj
bodo zaščitena pred neposredno
svetlobo in shranjena v suhem,
zapitem prostoru. Vpliv vlage na
zdravila se zmanjša s shranjevanjem v primernem prostoru, v izvirni ovojnini in zaprti torbici. Tudi
na počitnicah moramo poskrbeti,
da zdravila ne bodo dosegljiva
otrokom. Pred potovanjem preverimo tudi rok uporabnosti zdravil;
zdravila s pretečenim rokom ne
sodijo v potovalno lekarno.

prigrizkov vedno pri sebi.

Ko so nujna

njem naj se bolnik posvetuje z

Dovolj zgodaj pred

Na potovanjih pa

je jemanje
zdravil neizogibno za bolnike s

kroničnimi boleznimi. Sladkorni
bolniki, ki morajo jemati zdravila
z inzulinom, za katere je predpisano shranjevanje v hladilniku,
jih morajo, če bodo na poti le
krajši čas, hraniti v hladilni torbi.
Za daljši čas pa se morajo o tem.
ali je tam, kamor potujejo, hladilnik, prej pozanimati. Dogovoriti se morajo vnaprej, da ne
bo pozneje nepotrebne zadrege.
Predhoden dogovor je nujen
tudi, če moramo uživati predpisano hrano in ob določenem
času. Oseba s sladkorno boleznijo mora imeti nekaj primernih

potova-

zdravnikom glede odmerjanja
zdravil na potovanju. Priporoča
se, da bolnik vzame s seboj vsaj
količino zdravil, ki bo zadoščala
za čas potovanja. Bolnik s sladkorno boleznijo bo potreboval
za nadzor bolezni, na primer,
merilnik krvnega sladkorja, testne lističe in podobno.
Podobno kot bolniki s sladkorno boleznijo naj se tudi bolniki z drugimi kroničnimi boleznimi pred potovanjem posvetujejo
z zdravnikom glede zdravljenja
z zdravili. Farmacevta pa lahko
povprašajo še o podrobnejših navodilih, ki se nanašajo na jemanje

predpisanih zdravil in zdravil, ki
se izdajajo brez recepta.
■

