Diskusie a rozhovory
4
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polemika – Zvýši sa dostupnosť inovatívnych
liekov na Slovensku?
zo života lekárnika – Najviac si želám byť pre ľudí
ich rodinným lekárnikom; PharmDr. Pavel Petrovič
rozhovor – Letné mesiace sú každoročne
najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv
zachraňuje ľudské životy; Ing. Ivan Oleár, MBA
jeden deň s... – Mojím cieľom je kvalitne
a na profesionálnej úrovni riadiť činnosti, a to aj počas
extrémnych špičiek; Oľga Masárová

Odborné témy
24
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32

23.

LEKÁRNICKÝ
KONGRES

UProstred diania
POZOR, ZMENA TERMÍNU!

22. október 2022
Hotel Holiday Inn, Žilina
Viac informácií a program už čoskoro!
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Poradenstvo a informácie
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UNIPHARMA informuje – UNIPHARMA bude
vďaka fotovoltike ekologickejšia
reportáž – Liečba akútnej hnačky podľa poznatkov
súčasnej medicíny
manuál – Moja UNIPHARMA Portál,
Prihlásenie a obnova hesla
reportáž – 70. česko-slovenské farmakologické dni
právne rady – Internetový výdaj diagnostických
zdravotníckych pomôcok in vitro sa stal skutočnosťou
kokteil z farmácie
spravodajstvo

Voľnočasové a iné
8
38

Registrácia na podujatie je možná na webstránke
UNIPHARMY v sekcii VZDELÁVANIE

téma – Poranenia, nehody a úrazy u detí; možné
komplikácie a riešenia
z onkológie – Pohli sa ľady aj v liečbe
hepatocelulárneho karcinómu?
nemocničné lekárenstvo – Parenterálna objemová
a nutričná podpora v nemocničnej lekárni
advertoriál – Vaše vlasy: nadčasová a silná krása
prekvitá v každom veku
klinická farmácia – Liečba a profylaxia migrény
počas gravidity a laktácie; II. časť
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (52)
príbehy liečiv – Levodopa
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber:
osobnosť, ktorá už zaujíma nielen farmaceutických
historiografov XII.
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poďakovanie
čo nové na univerzite – Keby sme vedeli,
ako chrániť včely pred pesticídmi, mali by sme vyhrané
študentské okienko – Na ceste k povolaniu
farmácia v umení – Jak básníci čekají na zázrak
na dovolenke – LISABON; San Francisco Európy
zdravo – Kam nechodí slnko, tam chodí lekár
sociálne siete – Ako často a v akom čase publikovať
príspevky na sociálnych sieťach?
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