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Vážení lekárnici,Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

 4 polemika – Pracovný trh vo farmácii. Vízie uplatnenia absolventov 
a očakávania zamestnávateľov

 8 rozhovor – Mojím cieľom je prispieť ku kvalitnému zdravotníctvu v prospech 
pacientov a všetkých jeho pracovníkov, MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH

 14 jeden deň s… – Moja práca je založená na dobrých dlhoročných vzťahoch, 
Ing. Patrik Priatka, PhD.

 16 ako to vidím ja – Ako poradiť pacientovi, keď sa nás pýta na názor, 
či cestovať na dovolenku za hranice?

 26 zo života lekárnika – To, čo my dávame pacientom – ľudskosť 
a individuálny prístup, to dáva UNIPHARMA nám, PharmDr. Tereza Koprnová, 
Ing. Patrik Kaán

 32 téma – Bezpečnosť používania kombinovanej terapie paracetamol/ibuprofén

 34 advertoriál – Imunoglukan v kontexte trénovanej imunity

 38 nemocničné lekárenstvo – Opioidné analgetiká v klinickej praxi

 40 príbehy liečiv – Metformin

 41 liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie v zmysle zákona o liekoch (39)

 42 klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas gravidity a laktácie V. 
Antimykotiká na systémové použitie

 46 dejiny slovenského lekárnictva – Matej Bel a farmácia, II. časť

 12 UNIPHARMA informuje – Equilibrium zdravia v lekárni

 18 MDR – Nariadenie EÚ k zdravotníckym pomôckam 2017/745

 19 NRSYS informuje – MDR – Zdravotné pomôcky v centre pozornosti

 22 právne okienko – Dovolenky v lekárni. Práva a povinnosti 
zamestnávateľa a zamestnanca

 24 aktuálne – Poistenie pohľadávok chráni všetky strany

 25 zaujalo nás – Nová publikácia FaF UK mapuje jej rekonštrukcie

 29 právne rady – ŠÚKL prezrádza najčastejšie nedostatky zistené v lekárňach 
počas inšpekcie

 31 kokteil z farmácie

 36 spravodajstvo

 21 zrkadlenie – Nádejné polročné vysvedčenie

 48 tajomstvá starých lekární – Sklenené lekárenské nádoby

 50 na dovolenke – Južný Cyprus. Ostrov, kde sa zrodila bohyňa lásky Afrodita

 52 zdravo – Obezita – ako s ňou zatočiť

 53 krížovka

 54 vtipne v lekárni – Uvoľnite sa, prichádza leto

 3 úvodník – Epidemiologická situácia na Slovensku sa pozvoľna zlepšuje

 24 redakcia informuje – Máme novú členku redakčnej rady

 44 čo nové na fakulte – 52. Študentská vedecká konferencia (ŠVK)

 45 študentské okienko – Praktické zručnosti aj v pohodlí domova
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v mene všetkých pacientov
ďakujeme za to,

čo pre nás robíte!

Prajeme vám
krásne a pokojné leto!

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