Diskusie a rozhovory
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polemika – Zvyšovanie nákladov ≠ zvyšovaniu príjmov;
Ako zdražovanie ovplyvní farmaceutický trh?
zo života lekárnika – Do zoskupenia PLUS LEKÁREŇ
sme vstupovali s očakávaniami a s nádejou.
A tie sa naplnili; Ing. Mgr. Martina Linderová
rozhovor – Bez ohľadu na to, akú tému riešime
a s kým, v prvom rade myslíme na pacienta;
PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
jeden deň s... – Pandémia zmenila nemocničné
prostredie, ale chuť pomáhať pacientom
zostala nezmenená; Mgr. Martin Mitaš
zaujalo nás – Pomoc pri predaji lekárne ponúkajú
holdingové štruktúry
advertoriál – Výskum v homeopatii

Na posilnenie
imunity

Lipozomálny
vitamín C

Odborné témy
22
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500 mg, 60 cps

 Lipozomálne výživové doplnky sa takmer úplne vstrebávajú v čreve
a odtiaľ putujú na určené miesto v organizme. Je to spôsobené tým,
že lipozomálna forma má vyššiu vstrebateľnosť oproti iným
formám, absorpcia sa môže zvýšiť až na 98 %.

nemocničné lekárenstvo – S migrantmi prichádzajú
pre farmaceutov aj nové výzvy. Ako na liečbu
tuberkulózy a iných ochorení?
klinická farmácia – Možnosti použitia antivirotík
na liečbu COVID-19 počas gravidity a laktácie
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (49)
príbehy liečiv – Lacidipín
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť,
ktorá už zaujíma nielen farmaceutických historiografov IX.

 Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému,
k zníženiu únavy a vyčerpania a k správnej tvorbe kolagénu.

Poradenstvo a informácie
14
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reportáž – Druhý online webinár
UPdate s UNIPHARMOU sa venoval vitamínu D
spravodajstvo
NRSYS informuje – Výdaj inkontinenčných pomôcok
a bezlepkových potravín po novom
kokteil z farmácie
reportáž – Aké sú možnosti uplatnenia
absolventov farmácie?
právne rady – Lekárne majú povinnosť rezervácie lieku

Voľnočasové a iné
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42
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úvodník – Dva roky s pandémiou:
stále sme sa nevrátili do stavu pred ňou
zrkadlenie – Kroniky včerajších a dnešných dní
čo nové na fakulte – Výskum prírodných látok
s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne
na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislave
študentské okienko – TyFaVKa – Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry
na dovolenke – Kapverdy; užite si slnečné lúče
ešte pred začiatkom hlavnej dovolenkovej sezóny
farmácia v umení – Lekárnik v „bitke”
o najlepšieho človeka
zdravo – Vegetariánstvo; áno/nie
sociálne siete – Čo by nemal obsahovať príspevok
lekárne na sociálnej sieti?
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