
Seznam je razdeljen v naslednje rubrike:

IME ZDRAVILA – Navedete ime zdravila, ki ga lahko prepišete z 
embalaže zdravila. Primer: Aspirin.
JAKOST IN OBLIKA (pakiranje) – Navedete jakost zdravila (na 
primer 500 mg, 50 mg/ml,…) in število enot (tablete, kapsule,…). 
Podatke lahko prepišete z embalaže zdravila.
IME ZDRAVILNE UČINKOVINE – V vsakem zdravilu je snov, ki 
učinkuje oz. daje zdravilu njegov zdravilni učinek. Ime učinkovine 
lahko prepišete z embalaže zdravila ali navodil za uporabo. Primer: 
Aspirin in Andol vsebujeta acetilsalicilno kislino. Ta podatek je 
pomemben, ko zaradi različnih razlogov pride do zamenjave 
zdravila z drugim, ki ima isto učinkovino (npr. izpad dobave, 
sprememba cene in s tem kritja iz naslova obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja,…).
NAMEN UPORABE (za kaj se zdravilo rabi) – Za lažje spremljanje 
bolezni je za vas dobro, da veste čemu je določeno zdravilo namen-
jeno. V to rubriko navedite, za katero bolezen ali stanje jemljete 
določeno zdravilo. Uporabite lahko izraze zdravstvenih delavcev 
kot so: »proti bolečinam«, »proti povišanemu tlaku«, »za ščitnico« 
itd.
ODMERJANJE (dnevno odmerjanje, obdobje uporabe) – Pomem-
ben podatek, kajti le pravilno odmerjanje zagotavlja najboljši 
učinek. Odmerjanje in dolžino zdravljenja vedno določi zdravnik ali 
farmacevt. Primer: 1 x 1 tableta, kar pomeni vzeti 1 tableto na dan. 
Če zdravila ne jemljete vsak dan, napišite, kako pogosto ga 
jemljete; npr. vsak drugi dan, enkrat tedensko, po potrebi, itd.
OPOMBE – Tu navedite posebnosti pri jemanju zdravil, npr. »pred 
ali po jedi«, največjo dnevno količino zdravila (npr. ko je smiselno 
jemanje »po potrebi«) in podobne pomembne informacije, ki vam jih 
da zdravnik ali farmacevt. Primer za paracetamol, 2 tableti po 
potrebi – pod opombe bi napisali »do 3 x 2 tableti dnevno«.

Najpomembnejše pravne podlage, ki urejeajo področje zdravil:
Zakon o zdravilih, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravila 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani 
medicini, Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, Pravilnik o 
razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene, Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste.


