ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

Закон о безбедности саобраћаја каже да не
смете да управљате возилом под дејством
алкохола, психоактивних супстанци, као и
лекова који умањују способност возача.
Возач који попије такву супстанцу и изазове
удес, биће одговоран, јер је дужан да пре
узимања лека прочита упутство, или се
информише код лекара или апотекара о
утицају наведених лекова на његову
возачку способност.

Важно је да знате да најчешћу групу лекова која
може имати негативно дејство на вожњу чине
анксиолитици - група лекова која се много
користи за терапију нервозе , страха и напетости, затим лекови за депресију. Употреба наведених лекова захтева велику опрезност у
вожњи и могу се користити само уз договор
са лекаром.
Посебно треба истаћи лекове за повишен
крвни притисак, због значаја њихове редовне
употребе као и адекватне дозе.

Уколико током вожње осетите негативно
дејство преписаног лека или лека без
рецепта свакако се обратите свом лекару
који ће променити лек или смањити дозу, као
и променити време узимања лека, можда ће
вам саветовати физичке активности или
други режим исхране. Немојте прекидати
узимање лека уколико вам то доктор не
одобри.

Лекови против алергије и кашља садрже у себи
седативну компоненту и стога такође будите
опрезани због њиховог успављујућег дејства.

Када почнете први пут да узимате неки лек
није пожељно да одмах седате за волан. Увек
је потребно да прође извесно време да се
организам навикне на нови лек.

Велике дозе лекова против болова-аналгетици
могу се негативно одразити на вожњу.

Код употребе лекова за дијабетес важно је
добро дозирање и информација о могућности
настанка хипогликемије и како се она спречава.
Локални анестетици посебно у стоматологији
могу имати негативан ефекат на вожњу због
њиховог пролонгираног дејства.

Употреба алкохола појачава негативно дејство
наведених лекова на безбедну вожњу.

УТИЦАЈ
ЛЕКОВА
НА БЕЗБЕДНУ
ВОЖЊУ

Важно је да знате да постоје лекови који не
садрже психоактивне супстанце и који се
издају без лекарског рецепта, а служе против
прехладе, кашља итд, они такође могу бити
опасни приликом вожње, због евентуалног
изазивања могуће поспаности, а често се
узимају без оригиналног паковања, тј. на
комад, па самим тим, изостаје и могућност
информисања о наведеном леку.

Многи људи који обављају своје
редовне активности користе лекове.
Лекови се користе да би се уз њих
оболели осећали боље, излечили или
што боље контролисали своју болест.
Чињеница је да многи лекови могу
утицати на обављање сложених
функција међу које се свакако убраја
управљање разним врстама моторних
возила.

Возачи треба да знате да лекови могу
узроковати:
•
промену психофизичких
карактеристика возача
•
поспаност и седацију
•
губитак психомоторне
координације
•
поремећај пажње
•
вртоглавицу
•
замагљен вид
•
слабост мишића
•
неуравнотежену сензацију
Људи различито реагују на исту групу
лекова. Деловање лекова зависи од:
•
дозе лека
•
стања организма
•
старости, пола, телесне тежине
•
комбинације и интеракције са
другим лековима
•
додатним физичким и
психичким стресовима

Kако су на кутији обележени лекови који
утичу на безбедност саобраћаја?
Лекови који могу утицати, односно који утичу
на психофизичке способности возaча према
Правилнику о садржају и начину обележавања
спољњег и унутрашњег паковања лека,
подлежу посебном обележавању како на
спољашњем паковању тако и у текстуалном
упутству.
пун троугао црвене боје-апсолутна забрана
управљања моторним возилом
празан троугао црвене боје-релативна
забрана управљања моторним возилом
симбол параграфа обележава психоактивне
контролисане супстанце.

Поред наведених симбола на кутији
у детаљном упутству за лек постоји упозорење
о утицају наведеног лека на вожњу. Већина
возача не зна или не чита шта значе ознаке и
упутства о лековима.
Да бисте били у потпуности информисани
о леку који вам је преписао ваш доктор, као и
о лековима које узимате без рецепта, увек
питајте доктора и апотекара о утицају датог
лека на безбедну вожњу.

