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Citát lekárnika na mesiac január k téme FMD
„Rozbaliť, či nerozbaliť? Tak dramaticky možno bude znieť po novom
známa osudová otázka”
PharmDr. Peter Žák, PhD.
Lekáreň Nemocničná, Malacky
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Urobíte všetko, čo sa dá?
Vážení lekárnici, milí čitatelia,
dovoľte mi v mene celej redakcie časopisu Lekárnik a marketingovej prílohy
UP PLUS vám všetkým popriať úspešný štart do nového roka 2019. Rok 2018 bol
rokom psa, hoci slovenské lekárenstvo sa stále nieslo a nesie v „znamení Zajaca”.
Podľa slovanského kalendára je symbolom roku 2019 orol. „Or” v staroslovanskom jazyku znamená svetlo, nastávajú veľké zmeny. Verím, že aj legislatívne
úpravy zákonov týkajúcich sa lekárenskej obce, budú v tomto roku pozitívne.
 Prvý mesiac nového roka nás zaskočili hneď dve smutné udalosti – odchod vášho
kolegu, lekárnika PharmDr. Jána Valjana a futbalovej legendy Jožka Adamca.
Spolu s ich blízkymi priateľmi a kolegami sme si na nich zaspomínali a vzdali
česť ich pamiatke aj na stranách nášho časopisu.
 Dátum, ktorý vás všetkých najviac zaujíma, je 9. február 2019, kedy
FMD – 2011/62/EU vstupuje do platnosti. V januárovej polemike, ako aj v rubrike
NRSYS informuje a SOOL informuje vám prinášame podrobné užitočné informácie na tému overovania pravosti liekov.
 V prvom čísle v roku 2019 sa môžete tešiť aj na nové rubriky, ako napríklad
Nemocničné lekárenstvo, Klinická farmácia v praxi, IPL v praxi či cestovateľskú
rubriku CK Pharmaeduca.
 Prajem vám veľa zdravia a šťastia a úprimne zo srdca si dovoľujem vyjadriť,
že urobíme všetko, čo je v našich možnostiach a silách, aby sme vám boli nápomocní pri výkone vášho povolania.
 Urobíme všetko, čo sa dá. Kedysi úprimne vyslovená veta, ktorá prezrádzala
úprimný záujem a vynaloženú snahu pri riešení problémov či záchrane životov,
dnes nič nehovoriace klišé. Učinili tak tí, ktorí nemajú snahu nič urobiť, tí, čo
nechcú, nemôžu, nezaujímajú sa. Prinavráťme tejto vete jej význam. Urobme
všetko, čo sa dá, aby sme boli hrdí na svoje povolanie, ktoré je zároveň poslaním.
Urobme všetko, čo sa dá, aby nás kompetentní vypočuli. Urobme všetko, čo sa dá,
lebo môžeme, lebo si to zaslúžime! My, urobíme všetko, čo sa dá, aby ste vy – lekárnici boli informovaní, aby ste sa vzdelávali, aby ste boli konkurencieschopní.
Urobíme všetko, čo sa dá, aby ste spolu s nami na jednej lodi vplávali v ústrety
novým výzvam, ktoré rok 2019 prináša.

Mgr. Alexandra Pechová
šéfredaktorka, odborno-informačný časopis Lekárnik

