Predplatné časopisu Lekárnik
Diskusie a rozhovory
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polemika– „Nulové doplatky za lieky”,
Ako sa prejavujú zmeny v doplatkoch v praxi?
zo života lekárnika – Prácu v lekárni vystriedala
každodenná starostlivosť o vlastné predčasniatka,
Mgr. Nikola Kováčová Wolaschková
rozhovor – Čelila útokom, no napriek tomu sa nevzdala
svojej odbornosti, PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.
jeden deň s... – Človek si najlepšie pamätá to,
čo skutočne prežije, Mgr. Simona Sulovská

Odborné témy
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klinická farmácia – Použitie očkovacích látok k aktívnej
imunizácii počas gravidity a laktácie III.
nemocničné lekárenstvo – Nový prístup v terapii
spinálnej svalovej atrofie
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (46)
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť,
ktorá už zaujíma nielen farmaceutických historiografov VI.
z onkológie – S1 – chemoterapia pokročilého
karcinómu žalúdka
príbehy liečiv – Ibuprofen

odborno - informačný mesačník

Poradenstvo a informácie
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UNIPHARMA informuje – Mimoriadne valné
zhromaždenie schválilo nadobúdanie vlastných akcií
UNIPHARMA informuje –Molnupiravir (Lagevrio®),
UNIPHARMA skladuje a distribuuje liek proti COVID-19
právne okienko – Zmeny, ktoré prináša novela
zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach v znení neskorších predpisov
právne rady – Lekárne, pozor! MZ SR stanovilo maximálnu cenu Ag testu. Čo s testami, ktoré už sú na sklade?
kokteil z farmácie
spravodajstvo
zaujalo nás – Spoznali sme Nemocnicu roka 2021

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

Časopis Lekárnik,

Voľnočasové rubriky a iné
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úvodník – Niekedy je cieľom aj samotná cesta
novoročné priania – Vážime si, že ste s nami.
Prajeme vám úspešný rok 2022!
čo nové na univerzite – Zelená univerzita verí,
že aj menšie aktivity môžu priniesť výsledok
študentské okienko – Práca študentky v lekárni
popri štúdiu aj v dobe pandémie
na dovolenke – Exotika s deťmi
farmácia v umení – Macko Uško a lekáreň
zdravo – Čo jesť a nejesť ráno na prázdny žalúdok
sociálne siete – Je pre lekáreň dôležité byť
na sociálnych sieťach?
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PRIESTOR PRE VÁŠ NÁZOR
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 €.
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