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Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

 5 polemika – Začala tretia vlna pandémie. Aké budú nasledujúce týždne 
a mesiace? Čo nás čaká?

 10 rozhovor – Keď štát lekárnikom niečo zverí, dopadne to dobre, pacienti sa 
majú lepšie a štát ušetrí, PharmDr. Ondrej Sukeľ

 14 jeden deň s... – Všetky procesy vykonávame s ohľadom na kvalitu, 
Mgr. Tatiana Znášiková

 16 ako to vidím ja – Zvyšovanie environmentálneho povedomia pacientov 
prostredníctvom lekárnikov a lekární

 18 zo života lekárnika – Lekárnik by mal byť prvý poradný orgán, čo sa 
týka výdaja a prípravy lieku, Mgr. Richard Karabin

 28 téma – Vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním RosaCelip-LD® z hľadiska 
modernej farmakológie

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

 38 klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas gravidity a laktácie VII. 
Antimykotiká na lokálne použitie v liečbe dermatologických ochorení

 40 nemocničné lekárenstvo – Hlásenie nežiaducich účinkov po vakcinácii 
v kompetencii nemocničného farmaceuta

 44 dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť, ktorá už zaujíma 
nielen farmaceutických historiografov I.

 47 príbehy liečiv – Talidomid

 21 aktuálne – UNIPHARMA si poistila svoje pohľadávky

 23 právne rady – Praktický návod, ako vybaviť elektronický preukaz 
zdravotníckeho pracovníka

 24 reportáž – Nový výzor lekárne za pár dní. Lekáreň U tigra v Pezinku prešla 
kompletnou rekonštrukciou

 27 NRSYS informuje – Tajomstvá lekárenských eshopov

 32 zaujalo nás – Na olympijských a paralympijských hrách v Tokiu spustili 
pilotné antidopingové testovanie suchej kvapky krvi

 34 spravodajstvo

 36 kokteil z farmácie

 37 právne okienko – Pripravované novely zákonov č. 362/2011 a č. 
363/2011 Z. z.

 9 zrkadlenie – Hranice slobody

 49 tajomstvá starých lekární – Medené lekárenské nádoby

 50 na dovolenke – Slovinsko. Čarovná zelená krajina

 52 zdravo – Ako kombinovať potraviny

 53 krížovka

 54 vtipne v lekárni – Úsmev sa nosí

 3 úvodník – Tešíme sa na stretnutie!

 4 UNIPHARMA informuje – 22. lekárnický kongres 2021

 42 čo nové na fakulte – Život s COVID-19

 43 študentské okienko – Profesionálny rozvoj študentov v rôznych 
oblastiach farmácie

 46 pozvánka – 25. sympózium z dejín farmácie

Pomoc z prírody

Octanový gél je odporúčaný 
pri uštipnutí hmyzom, pri 
mechanicky spôsobených 
opuchoch a pomliaždeninách. 
Prípravok má chladivý účinok.

100 % rastlinná silica 
z čajového stromu 
(Melaleuca alternifolia), 
ktorý pochádza 
z východnej Austrálie.
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Kozmetický výrobok Kozmetický výrobok

Octanový gél 110 g Tea Tree Oil 10 ml
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