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Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

 4 polemika – Mali by voľnopredajné lieky ostať naďalej iba na tarach 
verejných lekární?

 12 rozhovor – AIFP plne podporuje umožnenie očkovania dospelej populácie 
u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, Ing. Iveta Pálešová

 18 jeden deň s... – Požiadavky týkajúce sa sortimentu liekov sa zbiehajú na 
nákupe, my ich ďalej filtrujeme a riešime, Lucia Henčelová

 20 ako to vidím ja – Tretia vlna pandémie. Aká silná bude? Pomôže 
odmeňovanie zaočkovaných?

 22 zo života lekárnika – Liek nie je obyčajný tovar, nemal by byť dostupný 
hocikde, PharmDr. Natália Kapallová

 16 advertoriál – Ako riešiť bolesť rýchlo, účinne a bezpečne bez toho, aby sme 
použili klasický kokteil z domácej lekárničky?

 30 z onkológie – Regorafenib v liečbe kolorektálneho karcinómu

 34 téma – UDCA – bezpečná a účinná liečba pacientov s ochoreniami pečene

 37 liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie v zmysle zákona o liekoch (40)

 40 klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas gravidity a laktácie VI. 
Antimykotiká na lokálne použitie pri vaginálnych mykózach

 42 nemocničné lekárenstvo – Chemoterapia v tehotenstve

 46 dejiny lekárnictva – Minulosť a prítomnosť najstaršej lekárne v Malmö 
(Švédsko)

 48 príbehy liečiv – 4-aminosalicylová kyselina

 9 reportáž – UNIPHARMA vám priniesla webinár Equilibrium zdravia v lekárni 

 15 aktuálne – Stabilitu spoločnosti podporíme poistením pohľadávok

 26 právne rady – Preskripčný záznam v prípade liekov s obsahom omamnej 
alebo psychotropnej látky

 27 kokteil z farmácie

 28 reportáž – Konferencia Farmakoekonomika na Slovensku XLI.

 33 NRSYS informuje – Dôležitá zmena vo vedení spoločnosti NRSYS

 38 spravodajstvo

 8 zrkadlenie – Benzín, bagetu a k tomu si prosím jeden ibuprofén!

 50 na dovolenke – Leto v Európe

 52 tajomstvá starých lekární – Sklenené lekárenské nádoby II.

 53 zdravo – Stravovanie počas dovolenky

 54 krížovka

 55 vtipne v lekárni – K letu patrí oddych

 3 úvodník – Chceme posilniť rolu lekárnikov v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti

 44 čo nové na fakulte – Pri tetánii je dôležité aj usmernenie od farmaceuta

 45 študentské okienko – Farmaceuti pre farmaceutov: Dni pracovných 
príležitostí

Užite si leto s PLUSKOU!

Prípravok obsahuje hovädzí kolagén typu I,
kurací kolagén typu II, vitamín C a D3.
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Výživový doplnok

Kolagén Artro, 60 cps
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