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Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

 14 Rozhovor – Farmaceutka zvíťazila vo výzve s bývalým 
hokejistom

 18 Ako to vidím ja – Jeden rok s obmedzeniami 
spôsobenými ochorením COVID-19. Ako vnímame 
neustále sa meniace pravidlá?

 26 Jeden deň s... – Komunikačná zručnosť je pre vodiča 
liekovej distribučnej spoločnosti kľúčová

 28 Zo života lekárnika – Nové umelecké vnuknutie 
lekárnika a umelca

 4 Polemika – Zmeny v doplatkoch za lieky pre určité 
skupiny pacientov. Spôsobí to lekárnikom problémy?

 8 Reportáž – Pravidelné vzdelávanie pomohol zabezpečiť 
webinár Inovatívny lekárnik

 22 Téma – Multimodálna analgézia pre účinnú liečbu 
bolesti

 34 Klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas 
gravidity a laktácie II. Makrolidové a linkozamínové 
antibiotiká, oxazolidinóny

 36 Nemocničné lekárenstvo – Aseptická príprava vakcíny 
proti COVID-19 v nemocničnej lekárni

 40 Príbehy liečiv – Fluorouracil
 41 Liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie 

v zmysle zákona o liekoch (36)
 44 Dejiny slovenského lekárnictva – PhMr. Zoltán 

Szántó – prototyp vzorového a odborne zdatného 
lekárnika

 12 Právne okienko – Počet pacientov v oficíne lekárne 
je obmedzený

 30 Právne rady – Prvé kroky pri zakladaní internetovej 
lekárne

 31 Spravodajstvo
 39 Kokteil z farmácie 

 20 Zrkadlenie – Skončil sa rok krysy
 46 Na dovolenke – Slovenské kúpeľné mestá – perly 

európskeho kúpeľníctva
 48 Tajomstvá starých lekární – Kameninové lekárenské 

nádoby
 49 Krížovka
 50 Zdravo – Potraviny vhodné na naštartovanie trávenia 

a metabolizmu
 51 Vtipne v lekárni – Podeľte sa o trochu humoru

  3 Úvodník – Našou ambíciou je zaočkovať čo najskôr a čo 
najviac ľudí

 42 Čo nové na fakulte – Farmácia nie je zamestnanie, ale 
poslanie. Čo všetko musí zvládnuť uchádzač o štúdium?

 43 Študentské okienko – Koronavírus z pohľadu 
študentky farmácie UVLF v Košiciach

Marcové číslo vám prináša spoločnosť

Reklamný partner časopisu Lekárnik

Prípravok obsahuje kombináciu rastlín, cholín 
a inositol. Semená pestreca obsahujú účinnú 
látku silymarín, ktorá podporuje zdravie pe-
čene a prispieva k jej ochrane, pomáha pod-
porovať trávenie a čistenie tela.
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