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jeden deň s... – Spokojnosť, bezpečnosť a pôžitok
z dovolenky sú najdôležitejšie úlohy
CK PHARMAEDUCA; Mgr. Veronika Letavajová

12

16
20

odborno - informačný mesačník

Sledujete
časopis Lekárnik
na sociálnych
sieťach?

UNIPHARMU
a časopis Lekárnik
nájdete na Facebooku
a Instagrame

Každý mesiac

50

strán čítania

Odborné témy
19

advertoriál – Moderné krytie podporujúce hojenie rán;
Sila ionizovaného striebra
advertoriál – Rakovina, ktorej vieme predchádzať
nemocničné lekárenstvo – Racionálne používanie
antimikrobiálnych liečiv v ústavných zdravotníckych
zariadeniach; I. časť
klinická farmácia – Dôsledky užívania návykových
látok v gravidite; I. časť
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (53)
príbehy liečiv – Naproxen
advertoriál – Vaše vlasy: Nechajte ich na slnku
žiariť, ale nedovoľte, aby ich oslabilo
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť, ktorá
už zaujíma nielen farmaceutických historiografov XIII.
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pri inšpekciách v lekárňach za rok 2021
NRSYS informuje – Akú hodnotu má práca lekárnika?
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