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Diskusie a rozhovory
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polemika – UNIPHARMA distribuuje liek
na liečbu COVID-19. Čo o lieku vieme a aké skúsenosti
s ním majú lekárnici?
zo života lekárnika – Ani v čase najväčšieho náporu sme
sa nezmenili na výdajné automaty, Mgr. Jana Mojžišová
rozhovor – Pandémia nás výraznejšie upozornila
na duševné zdravie, potrebu starostlivosti oň a zdvihla
svoj varovný prst, PhDr. Katarína Jandová, PhD.
jeden deň s... – Zakladám si na dobrých medziľudských
vzťahoch a firemnej kultúre. Toto všetko som našiel
v UNIPHARME, Mgr. Miloslav Čiliak, MHA

Každý mesiac

50
strán čítania

Odborné témy
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klinická farmácia – Použitie očkovacích látok k aktívnej
imunizácii počas gravidity a laktácie IV.
nemocničné lekárenstvo – Nové možnosti liečby
koronavírusového ochorenia COVID-19
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (47)
príbehy liečiv – Izoniazid
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť, ktorá
už zaujíma nielen farmaceutických historiografov VII.

odborno - informačný mesačník

Poradenstvo a informácie
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UNIPHARMA informuje – UNIPHARMA distribuuje
vakcínu Comirnaty pre deti
NRSYS informuje – Zálohovanie obalov v lekárňach
právne rady – Nulové doplatky za lieky pre dôchodcov.
Pozor na podmienky, ktoré musí dôchodca spĺňať!
kokteil z farmácie
spravodajstvo
reportáž – Farmakoekonomika na Slovensku XLII.

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

Voľnočasové a iné
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úvodník – Prinášame témy, ktoré hýbu lekárenstvom
zrkadlenie – Vlna za vlnou
pozvánka – Webinár UPdate s UNIPHARMOU
čo nové na fakulte – Kľúčová výzva pre akademickú
obec: Zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania
študentské okienko – Pestré adventné obdobie so SSŠF
pozvánka – 26. sympózium z dejín farmácie
krížovka
na dovolenke – EXPO 2020 Dubaj. Ako si výstavu
čo najlepšie vychutnať
farmácia v umení – Tulipánová horúčka
a sprisahanie s lekárnikom
zdravo – Ako podporiť sústredenie žiakov
sociálne siete – Čo je mojím cieľom? Ktoré sociálne
siete by mala mať lekáreň?
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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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