
Zdravila



SLOVARČEK
SIMPTOM: sprememba, ki kaže na določeno bolezen ali je 
značilna zanjo (naštejte nekaj primerov)

NEŽELENI UČINEK: škodljiv in nenameren odziv, do katerega 
lahko pride pri uporabi zdravila



Namen in vrste zdravil
V KAKŠNE NAMENE UPORABLJAMO 
ZDRAVILA?

● zdravljenje bolezni
● lajšanje simptomov bolezni
● preprečevanje bolezni

V KAKŠNIH OBLIKAH SE NAHAJAJO 
ZDRAVILA?

● tablete, sirupi, kapsule, kreme ...



poveži zdravilo Z njegovo uporabo
LEKADOL

PROSPAN

GELEE ROYALE

DRAMINA

zdravljenje kašlja

zviševanje odpornosti

preprečevanje slabosti

glavobol
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LEKADOL

PROSPAN

GELEE ROYALE

DRAMINA

zdravljenje kašlja

zviševanje odpornosti

preprečevanje slabosti

glavobol



Shranjevanje zdravil
● Navodila za shranjevanje zdravil 

pišejo na škatlici.
● temperatura (npr. shranjujte pri 

temperaturi do 25°C.)
● zaščita pred vlago (shranjujte na 

suhem mestu.)
● Zdravilo shranjujte nedosegljivo 

otrokom! Majhni otroci ne vedo, da 
jim zdravilo lahko škoduje, zato ga 
lahko pojejo, če ga dobijo v roke.

IZZIV: Pomisli, kje 
doma shranjujete 

zdravila. Ali to mesto 
ustreza vsem pogojem?



Pred uporabo natančno preberite navodilo ...
● V navodilih najdemo podatke o 

pravilni uporabi zdravila in 
opozorila glede tveganja.

● Če nas skrbi, da nam bi zdravilo 
škodilo, se o možnih nevarnostih 
pogovorimo s strokovnjakom za 
zdravila.

Pred uporabo natančno 
preberite navodila! O 
tveganju in neželenih 
učinkih se posvetujte z 

zdravnikom ali s 
farmacevtom.

IZZIV: Poskusite čim 
hitreje prebrati 

opozorilo.



Varnoste oznake na zdravilih
Na škatlicah zdravil so zato posebni znaki 
(TRIGONIKI), ki na to nevarnost opozarjajo:

-popolna prepoved
-delna prepoved

Nekatera zdravila lahko povečajo 
zaspanost, nezbranost, vrtoglavico in 
druge simptome, ki negativno 
vplivajo na zmožnost upravljanja 
vozil in strojev.



Kje lahko najdemo podatke o zdravilih
HITRO ISKANJE:

- škatlica
- navodila za uporabo

ZA BOLJ RADOVEDNE:

- centralna baza zdravil
- Draagle (iskanje po 

bolezenskih stanjih)



Cepiva
● Namen cepiv je preprečevanje bolezni, ne 

zdravljenje.
● Če je veliko ljudi cepljenih, je tudi manjša 

verjetnost, da zbolijo ne-cepljeni, ker je manj 
prenašalcev.

● Za nekatera cepiva zadostuje eno cepljenje, 
za druga se moramo cepiti večkrat.

● Pred odobritvijo morajo biti vsa cepiva 
preizkušena, zato razvijanje dolgo traja.



Cepiva

● IZZIV: Po srečanju poišči 
svojo cepilno knjižico in 
poglej, proti katerim 
boleznim si cepljen_a.


