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Predplatné na rok 2021
Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

 12 Rozhovor - Pandémia ukázala, akú dôležitú úlohu 
zohrávajú lekárnici v celkovej starostlivosti o zdravie. 
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

 16 Ako to vidím ja - Neovereným informáciám často 
podliehajú aj odborníci. Aké sú dôvody?

 18 Jeden deň s... - Expedient má veľkú zodpovednosť 
za lieky, s ktorými pracuje, Bc. Marek Vážan

 24 Zo života lekárnika - Napriek tomu, že naša lekáreň 
je členom virtuálneho zoskupenia, nestratila svoju 
individualitu, MUDr. PharmDr. Melinda Sajbán

 6 Polemika - Aké otázky vás trápia v súvislosti s FMD?
 10 NRSYS informuje – Prechodné obdobie FMD skončilo. 

Ako to vyzerá v lekárni?
 20 Téma - Hliva ustricová v dobrej spoločnosti
 32 Klinická farmácia - Parenterálna liečba antibiotikami 

zo skupiny penicilínov, cefalosporínov a karbapenémov 
u tehotných a dojčiacich žien

 34 Nemocničné lekárenstvo - Prvé vakcíny na prevenciu 
koronavírusového ochorenia COVID-19

 38 Príbehy liečiv - Penicilín
 39 Liečivé rastliny - Rastlinné drogy a ich použitie v zmysle 

zákona o liekoch (35)
 44 Dejiny slovenského lekárnictva - Lekárnik Aba 

Sztankay, III. Časť

 27 Právne rady - Lekárne sú oprávnené prevádzkovať 
internetový výdaj (internetovú lekáreň)

 28 Spravodajstvo
 31 Zaujalo nás - Je platená reklama na Google dobrou 

investíciou pre lekárne?
 37 Kokteil z farmácie  

 11 Zrkadlenie - Incidenty utopené v mori času
 46 Na dovolenke - Kuba – perla Karibiku, kde zastal čas
 48 Tajomstvá starých lekární - Drevené lekárenské 

nádoby
 49 Krížovka
 50 Zdravo - Podporte svoj imunitný systém
 51 Vtipne v lekárni - Malá dávka humoru na záver...

 3 Úvodník - FMD je tu pre bezpečnosť pacienta
 4 Pozvánka - Inovatívny lekárnik
 28 UNIPHARMA informuje - Inovatívny lekárnik
 40 Laudatio
 42 Čo nové na fakulte - Aj pohyb podporuje imunitu
 43 Študentské okienko - Čo nemôžeš spraviť prezenčne, 

sprav online! 

•	 Staňte sa pravidelným čitateľom časopisu Lekárnik. Objednajte si 
odborno-informačný mesačník Lekárnik a buďte súčasťou sveta 
farmácie, lekárenstva a zdravotníctva.

•	 Objednávací formulár nájdete na stránke: 
https://unipharma.sk/pre-zdravotnickych-pracovnikov/

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Redakcia časopisu Lekárnik, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, tel.: 046/515 42 07

lekarnik@unipharma.sk

Požičiava si od vás kolega
časopis Lekárnik?

Povedzte mu,
že si ho môže predplatiť tiež!

Lekárnik@casopislekarnikwww https://www unipharma.sk/casopis-lekarnik/
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