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OBISK LEKARNE in GALENSKEGA LABORATORIJA

Lekarno poznamo samo kot prostor, kjer prodajajo zdravila, vendar se tam skriva še
marsikaj. Najprej smo se srečali z direktorico lekarne Ester Košiček, ki nam je povedala,
nekaj več o samem delovanju lekarne. Za njo pa nam je delavka lekarne povedala tudi
to, kako sama v sodelovanju z zdravniki svetuje pacientom in kako jim pomaga pri
ustrezni rabi in jemanju zdravil.
Nato pa smo odšli v spodnje nadstropje, kjer smo se pravilno opremili in razkužili roke.
Tako smo se morali obleči v halje, nadeti smo si morali zaščitno čepico za naše lase in
obutke za čevlje. Vse to je potrebno, da je laboratorij čist in sterilen.
Prikazali so nam različna dela v lekarni in tudi prostore, kjer skladiščijo zdravila, kot tudi
delavske prostore.
Najzanimivejše pa mi je bilo dvigalo, ki je iz skladišča prineslo zdravilo ali snov, ki jo
potrebuješ, le z nekaj kliki na gumbe.
Zelo sem jim hvaležna za čaj in mazilo za ustnice, ki so nam ju podarili ob koncu obiska.
Zanimivo pa je bilo tudi to, da večino zdravil zapakirajo ročno. Všeč mi je, ker sem lahko
lekarno spoznala tudi z druge plati, ne le kot prodajalno zdravil. To plat lekarne bi morali
spoznati vsi in vesela sem, da sem tudi jaz dobila to priložnost.
Iva Mačus, 7. a

V ponedeljek, 2. 10. 2017 je bil dan odprtih vrat v goriški lekarni. Videla sem veliko novih
stvari. Najbolj zanimivo mi je bilo, ko sem ugotovila, kako izdelujejo sirupe. Ta dogodek
mi je bil zelo všeč.
Noa Valentinčič, 7. c

V goriški lekarni mi je bilo všeč, saj sem spoznala veliko novih stvari. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo šli v laboratorij. Iz te izkušnje sem se veliko naučila.

Alma Gerbec, 7. c

