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Як я можу купити ліки в Австралії?
В Австралії можна купити ліки 2 шляхами.

Ліки за рецептом
Деякі ліки можна придбати, лише маючи рецепт 
від вашого лікаря, т.зв. “prescription”. Рецепт дасть 
працівникам аптеки знати, який засіб вам потрібний, 
коли вам слід його вживати та в яких дозах.

Віднесіть рецепт у будь-яку аптеку, щоб отримати 
ваші ліки. Якщо у вас є картки, що дозволяють вам 
отримувати знижки на засоби, напр., картка Medicare 
або картка Health Care. Якщо ви шукач притулку, вам, 
ймовірно, доведеться завітати до певної аптеки. 

Якщо вам потрібно довший час вживати той самий 
засіб, ваш лікар може виписати вам повторний рецепт 
- “repeat”. Це означає, що ви знову зможете купувати 
ліки, використовуючи той самий рецепт, без потреби 
знову іти до лікаря, коли вам потрібні ці ліки.

Рецептурні ліки має вживати лише та людина, на ім’я 
котрої виписаний рецепт.
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Навіть якщо ви почнете почуватися краще, 
важливо, щоб ви продовжували приймати ліки, 
допоки ваш лікар або фармацевт не скаже вам, що 
ви можете припинити курс ліків.

Важливо повідомляти кожного лікаря чи 
медсестру, які вас оглядають, про лікі, що ви 
приймаєте, і також якщо ці ліки погано впливають 
на ваше самопочуття. Якщо ви не будете казати 
про ваші ліки усім лікарям, новий лікар може 
виписати вам інші ліки, які не будуть сумісними з 
ліками, які ви вже приймаєте.

Якщо ви вживаєте вітаміни, добавки, трави чи 
традиційні ліки, скажіть про це вашому лікарю, 
медсестрі чи фармацевту. Інколи ці ліки можуть 
бути несумісними із засобами, що були прописані 
лікарем, або можуть викликати побічні ефекти.

Доза

Час приймання

Скільки разів на день 
слід приймати ліки

Протягом скількох 
днів слід приймати 
ліки

Безрецептурні лікарські 
препарати
Вам не потрібно мати рецепт, щоб придбати багато 
лікарських препаратів. Ви також можете купити ці 
засоби не тільки в аптеці, але й в інших закладах, 
напр., у супермаркеті. Англійською мовою ці 
безрецептурні лікарські препарати називаються 
“over-the-counter medicines”.

Приклади безрецептурних лікарських засобів:

Ліки від кашлю, нежиті і грипу

Знеболюючі, напр., аспірин, ацетамінофен 
та ібупрофен

Ліки від болю в горлі, головного болю, 
болю в вухах та ломоті в тілі

Краплі для очей

Ліки від проносу та запору
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Як правильно приймати лікарські засоби?
На всіх лікарських засобах є етикетки.

На етикетці є вказівки щодо безпечного вживання, а саме:

Приклад етикетки з інструкціями на лікарському засобі
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Дуже важливо приймати лікарські засоби згідно 
вказівок. 

Приймайте ліки упродовж рекомендованого 
періоду.

Не приймайте більшу чи меншу дозу ліків, ніж 
вказано на етикетці чи відмінну від тої, яку вам 
порекомендував фармацевт.

Ліки можуть допомогти 
вам краще почуватися, 
коли вам погано, але 
якщо ви не будете 
правильно приймати 
ліки, вони можуть вам 
зашкодити. 

Не давайте жодні з ваших ліків іншим людям і не 
приймайте чужі засоби.

Лікарський засіб, що допомагає одній людині, може 
не допомогти при вашій хворобі і може погіршити 
її перебіг, якщо відкладеться правильне лікування, 
потрібне саме вам.

Антибіотики – це дуже сильні лікарські засоби, і їх 
слід приймати тільки за порадою лікаря. Якщо їх 
не вживати правильно, вони можуть мати серйозні 
побічні ефекти.

Деякі ліки можуть спричинити проблеми (побічні 
ефекти). Побічні ефекти можуть бути відносно 
незначними, напр., розлад шлунку, або бути більш 
серйозними, напр., ушкодження печінки.

Якщо ви відчуєте, що з вами щось негаразд, 
зверніться до вашого лікаря чи фармацевта. 
Попросіть замовити вам усного перекладача, якщо 
це вам потрібно. Послуги усних перекладачів – 
безкоштовні.

Що таке генеричні 
лікарські засоби?
Інколи у вас є можливість обирати між ‘generic’ 
(генеричним) лікарським засобом і препаратом-
брендом.

Генеричні і препарати-бренди діють однаково. 
Генеричні засоби зазвичай є дешевшими.

Якщо існує опція генеричного лікарського засобу 
щодо потрібних вам ліків, ваш фармацевт може 
спитатися, чи ви б хотіли придбати ‘generic’ ліки 
замість препарату-бренду.

Як правильно використовувати ліки

Препарат-бренд Генеричний засіб

Приклад антибіотиків
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Розпитуйте, щоб 
зрозуміти більше про 
ваші ліки
Розпитуйте вашого лікаря, медсестру чи 
фармацевта, щоб зрозуміти, як вживати ваші ліки.

Для безпечного вживання ліків вам слід знати 
наступне:

Що це за лікарський засіб

Чому ви приймаєте цей лікарський засіб

Як і коли вживати цей лікарський засіб

Чи є якісь лікарські засоби, які вам не слід 
вживати разом із цим засобом

Якщо ви забудете, як приймати ліки чи не розумієте 
інформацію на етикетці, попросіть фармацевта 
допомогти вам.

Як правильно 
зберігати лікарські 
засоби?
Лікарські засоби, що правильно зберігаються, 
матимуть довший термін дії і краще вам 
допомагатимуть.

Зберігайте ваші ліки у безпечному місці 
подалі від дітей та домашніх тварин.

Зберігайте ліки в прохолодному, сухому 
місці. Вологі та теплі місця, напр., кухня 
чи ванна кімната, можуть пошкодити ваші 
ліки.

Зберігайте ліки в тій упаковці, в якій ви їх 
придбали, оскільки на етикетках будуть 
вказівки щодо вживання.

Деякі ліки потрібно зберігати в 
холодильнику. Зазвичай це вказується на 
етикетці.

Викидайте ліки, що вийшли з терміну дії 
та ліки, які ви вже не вживаєте.

Яким чином діють 
лікарські засоби?

Деякі ліки діють швидко, а щоб побачити 
ефект інших, потрібний час. Напр., деякі 
знеболюючі (т.зв. анальгетики) можуть 
подіяти вже за декілька хвилин, щоб 
вщух біль, але дія антибіотиків в боротьбі 
з інфекцією стане помітною більш ніж 
за добу, а антидепресанти зазвичай 
починають позитивно впливати на настрій 
за два тижні приймання.

Якщо ви переживаєте, що ваші ліки не 
діють, або що вам стає гірше, вам слід 
терміново відвідати вашого лікаря.

Деякі ліки найкраще вживати натщесерце, 
а інші можуть подразнювати шлунок, тож 
їх краще приймати з їжею.
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