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LÉKÁRNA 
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

Lékárna zajišťuje zásobování lůžkových oddělení pouze na statimové žádanky, dále 

individuálně připravovanými přípravky a omamnými a psychotropními látkami, realizuje 

výdej léčiv na recepty, zajišťuje výdej zdravotnického materiálu a prodej volně prodejného 

sortimentu pro veřejnost.  

 

 Částečné zásobování nemocnice přípravky hromadně vyráběnými, individuálně 

vyráběnými, infúzními roztoky, omamnými a psychotropními látkami. 

 Výdej léčiv na recepty:  

a) HVLP - hromadně vyráběné léčivé přípravky  

b) IVLP - příprava individuálně vyráběných léčivých přípravků  

(masti, čípky, vaginální globule, nosní, ušní a oční kapky, léčivé roztoky,  

sirupy, dělené prášky)  

c) výdej zdravotnického materiálu na poukazy a volný prodej ZM  

 Volně prodejný sortiment potravinových doplňků:  

a) široký sortiment léčivých čajů a čajových směsí  

b) mléčná výživa + léčivé přípravky pro děti  

c) vitamínové přípravky  

d) ostatní potravinové doplňky  

e) léčebná kosmetika  

f) přípravky péče o chrup  

g) homeopatické přípravky  

 Individuální zajišťování běžně nedostupných léků a potravinových doplňků  

 Poradenství v oblasti potravinových doplňků správné dávkování a užívání, 

kontraindikace s léky, podrobné informace o potravinových přípravcích, informace  

v oblasti léčivých čajů a čajových směsí. 

 Poradenství v oblasti humánních léčiv správné podávání léčiv, nežádoucí účinky, 

kontraindikace, lékové interakce, správné uchovávání. 
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Prodejna zdravotnického materiálu zajišťuje:  

 výdej zdravotnického materiálu na poukazy a volný prodej  

a) pomůcky pro diabetiky (glukometry, sety, pera, lancety, obuv)  

b) pomůcky ortopedicko-protetické (berle podpažní, francouzské, ortopedické 

vložky, ortézy, elastické punčochy)  

c) pomůcky pro domácí ošetření (sedačky do vany, madla, protismykové 

podložky do vany)  

d) pomůcky pro zajištění inkontinence u dětí i dospělých (plenkové kalhotky, 

podložky do postele, pleny o několika stupních savosti)  

e) zdravotnický materiál (obinadla, gázy, náplasti, léčivé náplasti)  

f) lékařské nástroje a přístroje (tonometry, fonendoskopy, infralampy, horská 

slunka, chirurgické nástroje)  

g) rehabilitační pomůcky (masážní strojky, dečky, válečky, kuličky, rehabilitační 

balony)  

 individuální zajišťování běžně nedostupných pomůcek  

 podávání informací o zdravotním materiálu a ostatním sortimentu Při poskytování 

služeb veřejnosti dbáme nejen na profesionální úroveň, ale i na lidský přístup  

k zákazníkům. Maximálně využíváme slevových a rabatovaných akcí u léčivých 

přípravků, doplňkového sortimentu a zdravotnických potřeb, čímž dosahujeme 

výhodných cen pro naše zákazníky. 


