
Lekárnik  ročník XXVI.  číslo 04  apríl 2021 3

Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

 4 Polemika – Ovplyvnila nižšia návštevnosť lekárov aj návštevnosť lekární?

 8 Rozhovor – Informácie o liekoch, vakcínach a klinickom skúšaní, či 
vyvracanie hoaxov – aj o tom je projekt Očami farmácie

 12 Jeden deň s... – Správny recept pre slovenské lekárenstvo je v nastavení 
spravodlivých podmienok pre lekárnikov, Mgr. Milan Vrúbel

 18 Ako to vidím ja – Odbornosť a politika sa často spájajú dokopy. 
Aké to má následky?

 29 Krátke interview – FaF UK v Bratislave má nové vedenie. 
Akých bolo uplynulých 8 rokov a čo fakultu čaká?

 34 Zo života lekárnika –  Vlastná značka PLUS LEKÁREŇ ponúka všetok 
doplnkový sortiment, ktorý pacienti potrebujú, PharmDr. Jana Záhoráková 

 14 Zaujalo nás – Kanabidol, v športe povolený, na Slovensku čoskoro legálny

 16 Advertoriál – Využitie synergie prírodných látok v starostlivosti 
o pacienta s virózou

 26 Téma – Príčiny vzniku akútnej hnačky a jej liečba

 32 Advertoriál – Koloidné striebro – minulosť, prítomnosť, budúcnosť?

 38 Nemocničné lekárenstvo – Monoklonálne protilátky 
na liečbu COVID-19

 41 Liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie v zmysle zákona 
o liekoch (37)

 42 Klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas gravidity a laktácie III. 
Chinolóny, sulfonamidy, tetracyklíny a imidazolové deriváty

 44 Advertoriál – Jarní alergici. Ako im pomôcť v lekárni?

 47 Príbehy liečiv – Pelentan

 52 Dejiny slovenského lekárnictva – PhMr. Zoltán Szántó – prototyp 
vzorového a odborne zdatného lekárnika II. časť

 11 Reportáž – Liečba obezity je dnes naliehavejšia, než kedykoľvek predtým

 20 Kokteil z farmácie
 22 NRSYS informuje – Dajte pacientovi vedieť, že vám na ňom záleží

 23 Právne rady – Nulové doplatky za lieky pre deti a dôchodcov – čo sa mení 
pre lekárne?

 24 UNIPHARMA informuje – Gesto priateľstva medzi Francúzskom 
a Slovenskom na pôde bojnickej UNIPHARMY

 25 AVEL informuje – Asociácia veľkodistribútorov liekov s novým vedením

 36 Spravodajstvo

 7 Zrkadlenie – Vojna a mier (a časy, ktoré sa menia)

 48 Tajomstvá starých lekární – Porcelánové lekárenské nádoby

 54 Na dovolenke – Chorvátsko. Bude vašou tohtoročnou destináciou číslo 1?

 56 Zdravo – Upracte si svoje telo

 57 Krížovka
 58 Do slovníčka – Je gramaticky správne lekárenská tara alebo tára? 

Ani jedno...

 58 Vtipne v lekárni – Doplnkový sortiment časopisu Lekárnik

 3 Úvodník – Slovo šéfredaktorky

 25 Laudatio – Asociácia GENAS oslavuje 20 rokov

 50 Čo nové na fakulte – Noví prodekani farmaceutickej fakulty

 51 Študentské okienko – Aj ťažké časy prinášajú pozitívne zmeny

úvodník

Slovo 
šéfredaktorky

Vážení lekárnici, milí čitatelia,
prihováram sa vám na stránkach časopisu Lekárnik od 

roku 2016 ako redaktorka a od roku 2017 ako šéfredaktor-
ka. Mala som tú česť s mnohými z vás komunikovať aj v rám-
ci odboru komunikácie a marketingu, ktorý som viedla od 
septembra 2020. Tieto roky sú najkrajšími z môjho pracov-
ného života a počas nich sa mi veľmi zmenil pohľad na slo-
venské zdravotníctvo a hlavne úlohu lekární a lekárnikov.

Odkedy pracujem v  UNIPHARME a  komunikujem 
s vami –  lekárnikmi, moja návšteva v  lekárni vyzerá inak 
a vždy ma obohatí. Pýtam sa, uisťujem a nechávam si po-
radiť. Pred pár rokmi som sa spoliehala len na predpis od 
lekára, dnes už viem, že mi práve vy viete odborne poradiť 
a mám vo vás veľkú dôveru. Vždy na konci rozhovoru po-
viem lekárnikovi: Ešteže máme vás – odborníkov na lieky 
na pravom mieste.

Dovoľte mi touto cestou sa poďakovať všetkým vám, le-
kárnikom, farmaceutickým laborantom a všetkým zdravot-
níckym pracovníkom a odbornej verejnosti, ktorá nás číta, 
za vašu nenahraditeľnú prácu a aj čitateľskú priazeň, mo-
jim kolegom a tímu za skvelú spoluprácu a podporu, a ve-
deniu UNIPHARMY za príležitosti profesionálneho rastu, 
ktoré sa mi za tieto roky naskytli.

O  pár mesiacov ma čakajú radostné povinnosti, preto 
mi dovoľte informovať vás o dôležitej zmene v našej redak-
cii. Počas mojej materskej dovolenky bude mať na starosti 
váš/náš časopis Lekárnik zastupujúci šéfredaktor Mgr. Ján 
Zošák a redaktorka Mgr. Ing. Denisa Ižová. Grafické spra-
covanie preberá po Evke Benkovej grafik marketingu, ko-
lega Ján Humaj.

Na obdobie, ktoré mám pred sebou sa úprimne teším. 
Musím však zdôrazniť, že časopis Lekárnik tiež obrazne 
pokladám za moje „dieťa“ a opúšťam ho len veľmi ťažko, 
avšak s  vedomím, že je v  tých najlepších rukách a  bude 
vám naďalej relevantným zdrojom informácií, ktoré na vý-
kon svojho povolania potrebujete. Verím, že sa naše cesty 
čoskoro opäť spoja a budeme vám spolu s kolegami priná-
šať stále kvalitnejší obsah nášho/vášho Lekárnika.

Je mi cťou byť súčasťou vašej lekárnickej komunity a te-
ším sa na ďalšiu spoluprácu. Dovtedy vám prajem hlavne 
veľa zdravia, spokojnosti a  pracovných ako aj osobných 
úspechov.

� Mgr. Alexandra�Pechová

Aprílové číslo vám prináša spoločnosť

Reklamný partner časopisu Lekárnik
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