OBAVIJEST ZA MEDIJE
6. HRVATSKI DAN LJEKARNI
29. listopada 2012.
Ljekarne u Hrvatskoj i ove će godine, šestu godinu zaredom, obilježiti svoj dan 29. listopada (datum je
odabran prema prvom pisanom spomenu ljekarne na prostoru Hrvatske, u Trogiru, 29. listopada
1271).
Cjelokupni projekt obilježavanja Hrvatskog dana ljekarni osmišljen je radi promicanja ljekarništva i
ljekarnika u javnosti te ljekarne kao mjesta, gdje se uz izdavanje lijekova i drugih proizvoda za zdravlje,
mogu dobiti stručni savjeti o pravilnoj i racionalnoj uporabi lijekova, očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti
i poboljšanju kvalitete života. Ujedno se želi istaknuti vrijednost ljekarništva u zdravstvenom sustavu,
unaprijediti stav medija i javnosti o ljekarnicima, naglasiti njihove kompetencije i naobrazbu te ukazati
na doprinos ljekarnika pri liječenju, očuvanju zdravlja i odgovornom ponašanju ljudi prema svom
zdravlju.
Tema ovogodišnjeg 6. hrvatskog dana ljekarni je "LJEKARNIK i VI – ZAJEDNO PREMA BOLJEM
ZDRAVLJU". Tom temom želimo privući pozornost javnosti na laku dostupnost ljekarnika kao visoko
obrazovanih zdravstvenih radnika (u ljekarnu se može doći tijekom cijelog dana bez najave i bez čekanja)
koji uz izdavanje lijekova na recept pružaju i niz drugih usluga da bi se osigurala što ispravnija primjena
lijekova i očuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti stanovništva, što je u sadašnjem užurbanom i stresnom
vremenu iznimno važno.
Ove godine, na Dan ljekarni, 29. listopada, ljekarnici će se osobito posvetiti savjetovanju
pacijenata/građana o uporabi lijekova i medicinskih proizvoda koji se u ljekarnama mogu nabaviti bez
recepta, bilo da ih uzimaju uz druge propisane lijekove, ili radi očuvanja zdravlja i poboljšanja kvalitete
života, za što danas postoje brojne mogućnosti.
Sve ljekarne u Hrvatskoj opskrbljene su plakatima s najavom obilježavanja 6. hrvatskog dana ljekarni,
kojima se pozivaju pacijenti/građani da 29. listopada 2012. posjete ljekarnu i pitaju sve što ih zanima o
ispravnoj uporabi lijekova i medicinskih proizvoda (dodataka prehrani, dijetetskih proizvoda,
dermokozmetike...), te prigodnim brošurama o ljekarničkim uslugama koje zainteresirani građani mogu
dobiti.
6. hrvatski dan ljekarni (29. listopada 2012.) obilježava se pod pokroviteljstvom MINISTARSTVA
ZDRAVLJA RH, a organizatori su HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO i HRVATSKA LJEKARNIČKA
KOMORA u suradnji s veletrgovinom MEDIKA, koja ove godine obilježava 90. obljetnicu postojanja i
uspješnog rada.
Vjerujemo da će javnost i mediji prepoznati važnost ove ljekarničke aktivnosti!
Za dodatne informacije o 6. HRVATSKOM DANU LJEKARNI možete se obratiti:
dr. sc. Maji Jakševac Mikša, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, Zagreb
tel.: 01/ 48 72 849, e-mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hr
mr. sc. Tihani Govorčinović, Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, Zagreb
tel.: 01/46 16 805, e-mail: hljk@hljk.hr

