Tip na darček
Diskusie a rozhovory
4
8
16
18
22
24

polemika – Rok 2021 z pohľadu lekárnikov. Posunie
sa niekam lekárenstvo v ďalšom roku?
zo života lekárnika – Nedala sa odradiť byrokraciou
a dnes poskytuje pacientom antigénové testovanie,
PharmDr. Milota Beslerová
ako to vidím ja – Mal by byť lekárnik pomocou
pri farmakoterapii pacientov v domovoch
sociálnych služieb?
rozhovor – Lekárenstvo je najprogresívnejší segment,
ktorý dokázal užitočnosť elektronizácie štátu, doc.
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH
jeden deň s... – Časopis Lekárnik vás sprevádza
25 rokov
krátke interview – Ďalší benefit pre klientov
UNIPHARMY

Odborné témy
26
28
30
35
42
45

odborno - informačný mesačník

klinická farmácia – Použitie očkovacích látok
k aktívnej imunizácii počas gravidity a laktácie II.
advertoriál – Lipozomálne vitamíny a minerály:
V čom sú iné?
nemocničné lekárenstvo – Bezpečná manipulácia
s cytostatikami
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (45)
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť,
ktorá už zaujíma nielen farmaceutických
historiografov V.
príbehy liečiv – Heroín

Predplaťte
si odborno-informačný

mesačník Lekárnik
na rok 2022

Poradenstvo a informácie
12
13
13
15
25
32
34
38
44

Ako na to?

UNIPHARMA informuje – PLUS LEKÁREŇ má vlastný
vernostný program. Výhody prináša pacientovi,
ale aj lekárnikovi
UNIPHARMA informuje – Darujme 2 % Nadácii
UNIPHARMA a pomáhajme spoločne
UNIPHARMA informuje – Prichádza multilicencia
od UNIPHARMY
právne rady – Všeobecné obchodné podmienky
pre lekárne
kokteil z farmácie
spravodajstvo
NRSYS informuje
reportáž – Uskutočnil sa XXIX. Kongres
nemocničného lekárenstva
zaujalo nás – Piata celoslovenská pacientska
konferencia sa zamerala na práva pacientov

 Kontaktujte referentku predaja,
obchodného reprezentanta
UNIPHARMY alebo redakciu
časopisu
 Vyplňte objednávku online
prostredníctvom QR kódu

Časopis Lekárnik,

Voľnočasové rubriky
46
48
49
50
51

PRIESTOR PRE VÁŠ NÁZOR

na dovolenke – Alsasko a Champagne. Cesta
za znamenitým vínom
tajomstvá starých lekární – Papierové lekárenské
nádoby, predmety a pomôcky
zdravo – Zahrejme si svoje telo
krížovka
vtipne v lekárni – Vianoce, stresu radosti čas

Cena ročného predplatného je 17,04 € bez DPH (20,45 € s DPH). Časopis je doručovaný do lekárne
prostredníctvom vodičov – obchodných zástupcov spoločnosti UNIPHARMA. Ak k vám náš vodič
nechodí, kontaktujte nás prosím a časopis vám budeme posielať poštou za cenu poštovného 0,95 €.

Iné
3
7
36
40
41
44

úvodník – Máme za sebou rok spoločných výziev
zrkadlenie – To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo
laudatio
čo nové na fakulte – 26. ročník Dňa mladých
farmakológov
študentské okienko – Kto je to farmaceut?
in memoriam
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