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Obsah a kvalita časopisu 
Lekárnik sa nemení
Vážené lekárničky, vážení lekárnici, 
drahí čitatelia!

V živote každého z nás prichádzajú príležitosti, ktoré po-
núkajú nový pohľad na svet, prinútia nás zamyslieť sa a ne-
raz aj zmeniť naše doterajšie stereotypy. Ja za takúto prelo-
movú príležitosť považujem svoje pôsobenie v spoločnosti 
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická a. s., kde po 1,5 roku 
práce v redakcii prichádza práve takáto nová výzva. Je pre 
mňa veľkou cťou, že som sa stal zastupujúcim šéfredakto-
rom svojho takmer rovesníka – časopisu Lekárnik. Aj keď 
je o niečo málo mladší ako ja, rokmi rástol a dnes je z neho 
moderné a odbornými informáciami nasýtené periodikum. 
Chcem vás preto ubezpečiť, že aj pod mojím vedením bude-
me dbať o kvalitu obsahu a rôznorodosť tém zo zdravotníc-
tva a lekárenstva.

Uvedomujem si, aká dôležitá je úloha lekárnika v systé-
me zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Preto mi dovoľte 
vyjadriť vám môj obdiv a  úctu za to, ako zvládate každo-
dennú prácu s pacientmi a prekonávate rôzne ekonomické 
a legislatívne prekážky, ktoré sú pred vás často postavené 
v poslednej chvíli. Lekárenstvo sa rokmi menilo a často ste 
oprávnene mohli mať pocit, že je na okraji záujmu vedenia 
rezortu. Naším poslaním sa tak stal boj za to, aby sa ešte 
viac nerozmáhali neférové obchodné praktiky a aby pacien-
ti vnímali dôležitosť vás, skutočných lekárnikov, ako posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti. V  tomto boji budeme 
naďalej pokračovať.

Redakcia časopisu Lekárnik bude naďalej spolupracovať 
aj na tvorbe vzdelávacích podujatí, ktoré pre vás zabezpe-
čuje oddelenie komunikácie a marketingu, ktorého sme sú-
časťou. Chceme byť inovatívni, a  preto prosíme aj o  vašu 
podporu – nielen pri tvorbe obsahu časopisu Lekárnik, ale 
aj pri každodennej práci. Budeme nesmierne vďační, ak nám 
svoje podnety, nápady a otázky adresujete na e-mailovú ad-
resu, alebo na naše sociálne siete, kde chceme prinášať ešte 
viac kvalitného obsahu nielen pre vás – lekárnikov, ale aj 
pre laickú verejnosť.

 Na zdraví záleží, preto chceme spoločne robiť viac!

Mgr. Ján Zošák
zastupujúci šéfredaktor časopisu Lekárnik

Májové číslo vám prináša spoločnosť

Reklamný partner časopisu Lekárnik


	ZDRAVO

