Diskusie a rozhovory
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polemika – Chceli by lekárnici v lekárni
očkovať pacientov?
zo života lekárnika – Môže sa zdať, že práca s ľuďmi
v nákupnom centre je náročnejšia a menej osobná,
ale nie je to tak; Mgr. Alexandra Paveleková
rozhovor – Úrad verejného zdravotníctva sprevádza
ľudí pri bežných činnostiach, ktoré robia bez toho,
aby si to uvedomovali;
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA
jeden deň s... – Všetko, do čoho sa človek pustí
s entuziazmom, odhodlaním a víziou, má cenu
a veľký potenciál; Mgr. Martin Ilasz, MBA
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téma – Čo nesmie chýbať v letnej/dovolenkovej
lekárničke? Tipy pre deti aj dospelých
klinická farmácia – Liečba a profylaxia migrény
počas gravidity a laktácie; I. časť
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (51)
príbehy liečiv – Patentový spis 136315
advertoriál – Alfasilver sprej; na každý pád a odreninu
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť,
ktorá už zaujíma nielen farmaceutických historiografov XI.
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aktuálne – Pandémia opičích kiahní nám nehrozí
reportáž – Farmakologické ovplyvnenie zápchy
napísali o nás – Ak nás štát nepodporí, ukráti pacientov
aktuálne – Degresívna marža; dlhodobo neriešený
problém lekárenstva
kokteil z farmácie
NRSYS informuje – Mobilný snímač ako lekáreň do ruky
právne rady – Pre vydanie elektronického preukazu
zdravotníckeho pracovníka viac nie je potrebné
podpisovať zmluvu
UNIPHARMA informuje – Noví členovia predstavenstva
UNIPHARMA informuje – Moja UNIPHARMA Portál;
Menej papierov a všetko prehľadne na jednom mieste
spravodajstvo
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úvodník – Leto prináša oddych
zrkadlenie – Galénos a ďalší
zaujalo nás – Študentské plesy uzatvorili
ďalší akademický rok
nemocničné lekárenstvo – Pozývame vás
na XXX. Kongres nemocničného lekárenstva
čo nové na fakulte – Pohyb ako liek
študentské okienko – Štúrovo pero 2022
krížovka
na dovolenke – Objavte s nami Azory!
farmácia v umení – Americké lekárenstvo
v dráme Sunset Boulevard
zdravo – Odtučnené potraviny áno alebo nie?
sociálne siete – Ako má vyzerať text k príspevkom
lekárne na sociálnej sieti?
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