
 4 polemika – Svetový deň lekárnikov. Čo by lekárnici chceli 
zdôrazniť širokej verejnosti počas tohto dňa?

 9 rozhovor – Dôležité je, aby sme sa prestali ľutovať a aby sme 
naše miesto v zdravotníctve brali prirodzene a samozrejme, 
PharmDr. Ondrej Sukeľ

 14 jeden deň s... – Najdôležitejšie je vedieť dlhodobo udržať 
vnútornú motiváciu zamestnancov, Ing. Róbert Roman

 16 ako to vidím ja – Skríningové programy. Ako dokážu pomôcť 
lekárne?

 19 zo života lekárnika – Záujem je to najdôležitejšie, čo pacient 
potrebuje, PharmDr. Peter Švec a PharmDr. Miroslav Švec

 12 advertoriál – Inkontinencia je problém, ktorý síce nebolí, ale o to 
viac zaťažuje psychiku

 18 advertoriál – Imunomodulácia v kontexte respiračných infekcií

 22 odborný článok – Pneumokokové infekcie. Aké sú nové 
odporúčania pre očkovanie a kto patrí medzi rizikové skupiny 
obyvateľstva?

 24 téma – Dodržiavanie hygienických návykov nositeľov 
kontaktných šošoviek

 27 z onkológie – FDA schválila Avelumab pre karcinóm 
z Merkelových buniek

 31 liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie v zmysle zákona 
o liekoch (42)

 34 klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas gravidity 
a laktácie VIII. Antivirotiká používané na liečbu a profylaxiu 
infekcií vyvolaných herpetickými vírusmi podčeľade alfa

 36 nemocničné lekárenstvo – Farmaceutická starostlivosť 
o onkologických pacientov

 39 príbehy liečiv – Barbital

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

 28 spravodajstvo

 32 kokteil z farmácie

 38 právne rady – Ukončenie prevádzkovania lekárne

 8 zrkadlenie – Svetový deň lekárnikov

 46 tajomstvá starých lekární – Cínové lekárenské nádoby

 47 zdravo – Probiotiká a prebiotiká

 48 na dovolenke – Schladming. Naplánujte si už teraz vašu 
lyžovačku

 50 krížovka

 51 vtipne v lekárni – Polooblačno, miestami hmlisto, ale veselo

 3 úvodník – Most medzi bolesťou a uvoľnením

 40 čo nové na fakulte – Deti spoznali skryté zákutia lekárne 
a čarovali v chemickom laboratóriu

 41 študentské okienko – Zmeny v SKŠF v akademickom roku 
2021/2022

 44 pozvánka – 25. sympózium z dejín farmácie

22. lekárnický
kongres 2021
Metamorfóza lekárenstva

Ďakujeme, že sa 
vzdelávate s nami!

Diskusie a rozhovory

Odborné témy

Poradenstvo a informácie

Voľnočasové rubriky

Iné

Reportáž z podujatia vám prinesieme
v októbrovom časopise Lekárnik

Organizátori podujatia:
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