Diskusie a rozhovory
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polemika – Do ezdravia sa zapojili ďalšie desiatky
zdravotníkov. Lekárnici by v budúcnosti chceli mať
prístup k preskripčným záznamom pacienta
zo života lekárnika – PLUS LEKÁREŇ je výhodné
zoskupenie nielen pre jeho členov,
ale aj pre pacientov, PharmDr. Ivica Botková
krátke interview – Verejnosti prinášajú odborné
informácie bežným jazykom, lekárnikov vzdelávajú
v novom webinári
rozhovor – Vyhodnotenie potreby zvyšovania marže
pre lekárnikov máme v pláne ešte tento rok,
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC
jeden deň s... – Pandémia priniesla nové výzvy
aj do logistiky, Jaroslav Kobulda
zaujalo nás – Môj deň ako klinický farmaceut
„independent prescriber” v lekárskej ambulancii

odborno - informačný mesačník

Odborné témy
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nemocničné lekárenstvo – Príprava cytostatík;
priestor, kde je vždy čo zlepšovať
téma – Prevenciou proti rakovine. Inšpirácia
prichádzajúca z prírody
klinická farmácia – Možnosti použitia imunosupresív
na liečbu COVID-19 počas gravidity a laktácie
advertoriál – Ako zvýšiť imunitu, antioxidačnú
kapacitu a odolnosť voči stresu?
z onkológie – Nová adjuvantná terapia karcinómu
pankreasu – nový štandard terapie od roku 2018?
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (48)
príbehy liečiv – Famotidin
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť, ktorá
už zaujíma nielen farmaceutických historiografov VIII.

Poradenstvo a informácie
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UNIPHARMA informuje – UNIPHARMA začala
s distribúciou vakcíny Nuvaxovid
UNIPHARMA informuje – Pomáhame Ukrajine
reportáž – Prvý webinár UPdate s UNIPHARMOU
priniesol tému: Kašeľ pri akútnych respiračných
ochoreniach
spravodajstvo
NRSYS informuje – Ako pristupovať k receptom,
ktoré vypisujú všeobecní lekári na odporúčanie
odborných lekárov?
reportáž – 38. seminár MEDICAMENTA NOVA
priniesol tému: Aktuálne otázky liečby
kardiovaskulárnych ochorení
právne rady – Zrušené poplatky za štatistické
spracúvanie papierových receptov/poukazov
kokteil z farmácie
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úvodník – Poslanie pomáhať máme v krvi
čo nové na univerzite – Unizber liekov
s veľkou odozvou verejnosti
študentské okienko – Dlhodobý stres a jeho dôsledky
farmácia v umení – Podraz
na dovolenke – Vitajte v Senegale
zdravo – Celiakia
sociálne siete – Príspevok lekárne na sociálnej sieti;
ako má vyzerať a čo má obsahovať
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