
 4 polemika – Môže lekáreň doručovať lieky na predpis pacientom 
až domov?

 13 rozhovor – Je odôvodniteľný nárok na to, aby si lekárnici mohli 
žiadať zvýšenie marže, Martin Smatana, MSc.

 18 jeden deň s… – Práca vo veľkej súkromnej spoločnosti, 
s históriou, príbehom, poslaním a s inšpiratívnymi ľuďmi, sa nám 
stala viac ako prácou, Mgr. Juraj Nikodémus, MBA

 20 ako to vidím ja – Plánovaná reforma nemocníc a jej dopady na 
lekárne

 22 zo života lekárnika – Povedomie verejnosti záleží od samotných 
lekárnikov a od ich každodenného pôsobenia, RNDr. Roman 
Smieško

 30 krátke interview – Aby pacientky nestrácali svoju ženskosť, 
prichádza do lekární s jedinečnými turbanmi, Lujza Púchyová

 35 liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie v zmysle zákona 
o liekoch (43)

 36 nemocničné lekárenstvo – Interakcie medzi cytostatikami 
a výživovými doplnkami

 39 príbehy liečiv – Fluoxetín

 40 klinická farmácia – Liečba infekčných chorôb počas gravidity 
a laktácie IX. Najčastejšie používané antiparazitiká v klinickej 
praxi

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

 9 reportáž – 22. lekárnický kongres priniesol osobné stretnutia, 
ale aj množstvo pútavých prednášok a diskusií

 25 právne rady – Odborný zástupca v dvoch lekárňach, alebo 
aké zmeny prinesie navrhovaná novela zákona o liekoch pre 
lekárne?

 26 Svetový deň lekárnikov – Lekárne sa stali miestom prevencie 
a edukácie pacientov

 28 Svetový deň lekárnikov – SLeK upozornila na nezastupiteľnú 
úlohu lekárnikov a ich široké kompetencie

 29 AVEL informuje – Aktivity Asociácie veľkodistribútorov liekov SR 
myslia na úpravy zákonov, ale aj na zmeny degresívnej marže

 31 NRSYS informuje – Boj o marže je nevyhnutný

 32 spravodajstvo

 38 kokteil z farmácie

 8 zrkadlenie – Kam nechodí slnko, tam chodí poštár

 47 tajomstvá starých lekární – Lekárenské nádoby 
z kombinovaných materiálov

 48 na dovolenke – Maldivy. Vstúpte s nami do raja

 50 zdravo – Vyskladajte si jesenné menu

 51 vtipne v lekárni – Jeseň na nálade (ne)pridá

 3 úvodník – Lekárnici by mali mať dôvod na oslavu každý deň

 17 advertoriál – Prírodná starostlivosť o ústnu dutinu

 42 čo nové na fakulte – 38. medzinárodná konferencia 
Technologické dni 2021

 43 študentské okienko – Podporovanie verejného zdravia 
študentmi farmácie
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