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Prečo Alpikol: sirup Alpikol vsádza na kombinovaný účinok troch aktívnych prírodných zložiek 

– extraktu z plodov bazy čiernej, koreňa z africkej pelargónie a pivných kvasiniek.
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advertoriál

vala účinnosť EPs®7630 (n=64) a  pla-

ceba (n=60). Ukázala, že EPs®7630 

indukuje vo väčšej skupine pacientov 

vymiznutie chrapotu a  kašľu, ako aj 

bolesti na hrudníku na siedmy deň uží-

vania extraktu EPs®7630 v  porovnaní 

s  placebom. Zároveň sa vyskytli len 

mierne nežiaduce účinky. Koagulač-

né časy PT a  aPTT boli bez rozdielu 

v skupinách. (10) Vo všeobecnosti sa dá 

povedať, že nežiaduce účinky extraktu 

z koreňa muškátu sú len mierne a pre-

chodné. Najčastejšie sa vyskytujú 

gastrointestinálne problémy (hnačka, 

dyskomfort, nauzea a vomitus), hyper-

senzitívne reakcie (prevažne na koži) 

a krvácanie z ďasien a nosa.
 Pivné kvasinky (Saccharomyces ce-

revisiae) obsahujú β-glukány, pričom 

majú široké zastúpenie nielen v kvasin-

kách, ale aj v hubách, v niektorých bak-

tériách, riasach a  cereáliách. Súčasný 

výskum β-glukánov sa zameriava na 

ich schopnosť stimulovať imunitný sys-

tém, antitumorovú aktivitu, schopnosť 

znižovať cholesterol a sleduje sa aj ich 

hypoglykemická aktivita. β-glukány sú 

najrozšírenejšie polysacharidy stien 

húb. Stavovce, vrátane ľudí, si ich ne-

dokážu syntetizovať, čím sa stávajú pre 

organizmus cudzie a radia sa tak ku kľú-

čovým molekulárnym vzorom asociova-

ným s patogénom. Aktivujú tak vrodenú 

a  aj špecifi ckú imunitu. U  β-glukánov 

pozorujeme imunomodulačný úči-

nok (aktivácia makrofágov, NK buniek 

a  komplementovej dráhy, stimulácia 

T-lymfocytov, zvýšenie tvorby protilátok 

a cytokínov – IL-2, IL-3, IL-6, IL-8, IL-10 

a  IL-12). β-glukány sú rozpoznávané 

imunokomponentnými bunkami v Peye-

rových plakoch a  vedú k  ich priamej 

aktivácii. In vivo sú β-glukány po pero-

rálnom podaní v tenkom čreve okamži-

te vychytávané makrofágmi, v  nich sú 

fragmentované na menšie častice a po 

uvoľnení reagujú s cirkulujúcimi granu-

locytmi, monocytmi a dendrickými bun-

kami, čím spúšťajú imunitnú odpoveď.
 V in vivo štúdii uskutočnenej Vetvicka 

a kol.(11) dostávali 8-týždňové myši pro-

fylakticky extrakt z  mycélia húb (Ma-

itakeGold 404) (n=10) alebo placebo 

(n=10). Na 14. deň boli experimentálne 

zvieratá infi kované vírusom chrípky typu 

H5N1. Na 14. deň od infi kovania nepre-

žila žiadna myš v  placebovej skupine, 

pričom v experimentálnej skupine preži-

lo až 6 myší. Zároveň v experimenálnej 

skupine bol pozorovaný signifi kantný 

nárast INF-γ a protilátok, ako aj pokles 

titra vírusu chrípky.(11)

 Za základe všetkých experimentál-

nych a aj klinických výsledkov môžeme 

predpokladať, že podávanie extraktov 

z  troch spomínaných liečivých látok 

bude mať benefi tný efekt pre ľudský 

organizmus pri kontakte organizmu 

s  rôznymi typmi vírusov. Synergický 

protivírusový efekt extraktu z  plodov 

bazy čiernej, z  koreňa muškátu hviez-

dicovitého a  zymosanu ako exkraktu 

zo stien pivných kvasníc kombinuje prí-

pravok s názvom Alpikol. Sirup Alpikol 

sa používa na podporu imunity, pričom 

prispieva ku zvýšeniu imunity, a  môže 

sa používať ako prípravok proti vírusom 

pri sezónnych ochoreniach súvisiacich 

s nachladnutím a napomáha tak k rých-

lejšiemu zotaveniu organizmu.
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 Prednáška bola rozdelená do troch 

hlavných častí, v  ktorej boli podrobne 

prezentované tri prírodné rastlinné látky 

a  ich extrakty, ktoré priaznivo ovplyv-

ňujú obranné mechanizmy u  pacienta 

s  virózou. V  prednáške boli prezento-

vané účinky extraktu z  plodov bazy 

čiernej, exkraktu z  koreňa muškátu 

hviezdicovitého pod štandardizovaným 

názvom EPs®7630 a účinky zymosanu 

ako exkraktu zo stien Saccharomyces 

cerevisiae.

 Baza čierna (Sambucus nigra) je ker 

vysoký 3 – 5 metrov. Plody bazy čiernej 

sú tmavofi alové až čierne kôstkovice. 

Využívajú sa v  prírodnom liečiteľstve 

ako laxatívum, diuretikum, analgetikum 

či pri terapii bronchitídy a nachladnutia. 

Obsahujú látky ako antokyaníny, fl avo-

noidy, silice, lektíny, vitamíny, minerálne 

látky a nenasýtené mastné kyseliny.

 Vo viacerých in vitro štúdiách bol pre-

ukázaný mnohoraký pozitívny efekt ex-

traktu z plodov bazy čiernej na imunitnú 

odpoveď. Bolo identifi kované, že ex-

trakt z bazy stimuluje tvorbu cytokínov 

(IL-1β, IL-6, IL-8 a  TNF-α) izolovaných 

monocytov.(1) Okrem toho sa ukázalo, 

že extrakt z bazy čiernej indukuje tvor-

bu NO po aktivácií myších makrofágov 

lipopolysacharidom (LPS)(2), či schop-

nosť extraktu z  bazy čiernej zabrániť 

väzbe vírusu (chrípkového kmeňa A a B) 

na hostiteľskú bunku. Na tomto účinku 

sa podieľajú esterifi kované fl avonoidy(3). 

Krawitz a  kol. preukázali, že extrakt 

z  bazy čiernej inhibuje rozvoj infekcie 

spôsobenej ľudskými kmeňmi vírusu 

chrípky v hostiteľských bunkách.(4)

 Okrem pozitívnych dôkazov z  in vit-
ro štúdií sa benefi t potvrdil aj v  in vivo 
štúdiách V jednej in vivo štúdii autorov 

Burge a  kol. uskutočnenej na experi-

mentálnych zvieratách sa sledoval efekt 

extraktu plodov bazy čiernej na symptó-

my podobné chrípke. V tejto štúdií uží-

vali šimpanzy buď extrakt z bazy čier-

nej (n=5), alebo placebo (n=5). Počas 

6 mesiacov podávania extraktu z bazy 

čiernej šimpanzom sa u  nich prejavi-

li symptómy podobné chrípke počas 

12 dní, pričom u šimpanzov užívajúcich 

placebo sa symptómy podobné chríp-

ke prejavovali počas 39 dní. Šimpanzy 

teda boli 3-krát menej náchylné ocho-

rieť, pokiaľ im bol profylakticky podáva-

ný extrakt z bazy čiernej.(5)

 Autor Zakay-Rones a  kol. uskutoč-

nil dve randomizované klinické štúdie. 

V  prvej randomizovanej štúdii na 27 

ľuďoch (15 užívalo štandardizovaný 

extrakt z bazy, 12 užívalo placebo) pre-

ukázal, že po podaní extraktu z  bazy 

čiernej sa po troch dňoch u  93,3  % 

ľudí zmiernili príznaky chrípky (vrátane 

horúčky) pričom po podaní placeba sa 

u  91,7  % probandov dosiahlo zmier-

nenie sledovaných symptómov až po 

dvojnásobnom čase, teda po 6 dňoch. 

Imunologické testy u  respondentov 

ukázali vyšší titer protilátok voči chrípke 

u jedincov, ktorí užívali extrakt z plodov 

bazy čiernej. V tejto štúdii neboli hláse-

né žiadne nežiaduce účinky.(3)

 Druhá randomizovaná štúdia rov-

nakého autorského kolektívu, na 60 

respondentoch ukázala, že klinic-

ké symptómy ako bolesť, frekvencia 

kašľa, kvalita spánku, nazálna kon-

gescia a  výtok zo slizníc vymiznú 

po 3  –  4 dňoch v  skupine užívajúcej 

štandardizovaný extrakt z  bazy čier-

nej v  porovnaní s  prejavovaním sa 

symptómov po dobu 7 – 8 dní u res-

pondentov užívajúcich placebo. Na-

vyše podávanie exkraktu z  plodov 

bazy čiernej signifi katne znížilo užíva-

nie analgetík a dekongestív.(6)

 Muškát hviezdicovitý (Pelargonium 
sidoides) je trvalá rastlina. Listy tejto 

rastliny sú okrúhle, srdcovité s  dlhou 

stopkou. Kvety muškátu sú päťpočet-

né, súmerné, tmavo červené až čierne. 

Koreň muškátu hviezdicovitého je duži-

natý a červeno sfarbený. Koreň mušká-

tu hviezdicovitého obsahuje kumaríny, 

triesloviny, fenolové kyseliny a fl avono-

idy. Prevažná časť štúdií je robená so 

štandardizovaným extraktom z  kore-

ňa muškátu hviezdicovitého s  názvom 

EPs®7630. Ukázalo sa, že EPs®7630 

ovplyvňuje replikáciu sezónnej chrípky 

A  (H1N1 a  H3N2), respiračného syn-

cyciálneho vírusu, ľudského koronaví-

rusu (HCo-229E), vírusu parainfl uenzy 

a  Coxackie vírusu. EPs®7630 naopak 

neovplyvnil replikáciu vírusu vtáčej 

chrípky (H5N1), adenovírusov a  rinoví-

rusov(7).

 In vitro štúdia, uskutočnená autorom 

Roth a kol. ukázala, že EPs®7630 signi-

fi kantne zvyšuje prežívanie izolovaných 

ľudských bronchiálnych epitelových 

buniek (hBEC) pri inkubácii s  rinoví-

rusom (RV16). Navyše extrakt znižuje 

množstvo RV16 pozitívnych buniek po 

dvoch dňoch inkubácie. Táto štúdia 

ďalej ukázala zníženú expresiu väzob-

ných membránových proteínov na hos-

titeľských bunkách a zvýšenú expresiu 

antivírusových proteínov (β-defensín 

a SOCS-1).(8)

 V štúdii Kolodziej a kol. dospeli k zá-

verom, že EPs®7630 zvyšuje indukciu 

TNF-α a INF-γ podobnej aktivity a záro-

veň sa zvyšuje aj syntéza INF- β v izolo-

vaných MG-63 bunkách.(9)

 Randomizovaná, dvojito zaslepená, 

multicentrická klinická štúdia porovná-
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úvodník

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
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P
andémia COVID-19 sa na Slovensku postupne rozmáhala od marca 

2020. Máme za sebou už dve vlny a  zdá sa, že aktuálne sme na 

vrchole tretej. Postupne sa zavádzaním opatrení a povinných celoplošných 

testovaní zaviedol trend mobilných odberových miest, tzv.  MOM-iek. 

Vznikali v  stanoch na parkoviskách, v  telocvičniach, kultúrnych domoch, 

v  nevyužívaných priestoroch, ale asi najviac máme na očiach práve 

unimobunky, ktoré „zakotvili“ v našich mestách. Či už na testovanie máte 

pozitívny, negatívny, alebo neutrálny názor, uskutočňovalo sa a zrejme sa 

aj bude naďalej robiť ako nástroj na zistenie koronavírusu v  tele človeka. 

V novembrovej polemike sa pozrieme na to, čo musí splniť prevádzkovateľ, 

ktorý chce mať MOM, čo všetko je na to potrebné a či môžu lekárnici vo 

svojich lekárňach testovať pacientov.

 Podľa portálu e-VÚC a podľa platnej legis-
latívy je MOM ambulantné zdravotnícke za-
riadenie (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. § 7 
ods. 3 písm. a) bod 6.) a jeho prevádzkova-
teľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
(PZS). Vzťahujú sa na neho všetky povin-
nosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. Aktuálna metodika Minister-
stva zdravotníctva SR (MZ SR) rozlišuje me-
dzi MOM na PCR a na antigénové testovanie 
– musia to byť samostatné zdravotnícke 
zariadenia, ale postupy a povinnosti sú pri-
bližne rovnaké.

 Rozlišujeme však druhy vykonávaných 
testov a na základe toho sa mierne líšia nie-
ktoré povinnosti prevádzkovateľov MOM:
 - PCR Covid-Pass (hradené poisťovňou, len 

na objednávku cez korona.gov.sk)
 - Ag 5 € (antigénový test za poplatok 5 € 

realizovaný vo vybraných MOM nemocníc)
 - Ag pre zamestnancov (antigénový test, 

ktorý vo vlastných priestoroch robia veľké 
fi rmy pre zamestnancov)

 - PCR pre samoplatcov (PCR test, ktorý si 
plne hradia občania)

 - Ag pre samoplatcov (antigénový test, kto-
rý si hradia občania – lyžiarske strediská, 
akcie,…)

 O tom, ktoré MOM môžu vykonávať testy 
PCR Covid-Pass (hradené poisťovňou) a Ag 
5 €, rozhoduje MZ SR. Prevádzkovateľ MOM 
požiada o prístupy do príslušných systémov, 
ale MZ SR na základe aktuálnej epidemio-
logickej situácie a s prihliadnutím na voľné 
testovacie kapacity už pripojených MOM 
rozhodne, či budú aj pridelené. Vo vše-
obecnosti sa tieto druhy testov vykonávajú 
prioritne v nemocniciach a poliklinikách, až 
v  prípade nedostatku kapacít sa zapájajú 
ďalšie MOM.

 Pre zriadenie a  prevádzku MOM potre-
bujete materiálno-technické zabezpečenie 
popísané vo vyhláške MZ SR č. 183/2020 Z. 
z., o  minimálnych požiadavkách na perso-
nálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie mobilného odberového miesta. 
Už samotný portál e-VÚC upozorňuje, že 
najskôr potrebujete veľkú mieru odhodlania. 
V krátkosti prinášame prehľad toho, čo všet-
ko musíte splniť:
 - získať povolenia z  Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva (RÚVZ), na ktoré-
ho území sa má MOM nachádzať (súhlas 
s uvedením priestorov do prevádzky a sú-
hlas na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia)

- získať prístupy do systémov Ambulancia
- získať Kód PZS z ÚDZS
- získať prístup do aplikácie ISZI (NCZI),
- získať prístup do aplikácie PCR Co-

vid-Pass,
- získať prístup do aplikácie IS COVID,
- získať prístup do aplikácie Moje e-zdravie
- uzatvoriť zmluvy o poistení zodpovednosti 

za škodu spôsobenú osobám v súvislosti 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

- uzatvoriť zmluvu o  poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti s príslušnou zdravotnou 
poisťovňou

 Bližšie je postup rozpísaný v manuáli Ako 
zriadiť MOM na stránke www.e-vuc.sk. Náj-
dete v ňom aj najčastejšie otázky a odpove-
de. Načítajte QR kód.

polemika
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polemika

PharmDr. Ľubica Huňadyová
lekáreň Ľubica, Veľké Kapušany

 Vnímam to dosť rozpačito. V  tomto čase 
prebiehala a prebieha polemika o očkovaní 
vo verejnej lekárni farmaceutom, čo je oveľa 
náročnejšie a zložitejšie ako testovanie. Ne-
vidím dôvod, prečo sme neboli oslovení pri 
testovaní. Iste, bola by to záťaž a žiadalo by 
si to prípravu personálu, priestorov atď., ale 
v čase a situácii, v ktorej sa nachádzame, je 
potrebné prijímať nové výzvy a dokázať ich 
zvládať tak, aby sme boli ústretovejší a ná-
pomocnejší voči pacientovi.

 A k druhej otázke, či môže alebo nemôže 
testovať lekárnik? Nuž, bolo by lepšie pýtať 
sa či smie, alebo nesmie. Odpoveď musí 
posúdiť niekto iný. Každého z  nás covid 
zmenil. Prvá vlna bola veľmi ťažká – boli 
sme málo pripravení nielen materiálne, ale 
aj fyzicky a psychicky. V druhej sme už boli 
zorientovaní. Zmenili sa aj pacienti. Ak pred 
covidom sme radili a usmerňovali, teraz sa 
oveľa viac pýtajú. Na otázky: „Dať sa oč-
kovať? Nedať?“ nie je možná jednoznačná 

odpoveď. Je potrebné objasniť, vysvetliť, 
usmerniť a povzbudiť. Na nás je, aby sme 
oveľa viac fundovane argumentovali, aby 
sme boli oveľa viac prítomní v  individuál-
nom poradenstve. To si vyžaduje poznanie 
a  čas, trpezlivosť, veľkú mieru empatie, 
osem či deväť hodín za tarou alebo v pora-
denskom kútiku. Teda vôbec si nemyslím, 
že lekárnici predstavujú nevyužitý poten-
ciál, ak svoju prácu berú ako povolanie 
a poslanie.

PharmDr. Jarmila Csermáková
lekáreň Marko, Zlaté Klasy

 Určite by lekárnici testovanie zvlád-
li a  myslím si, že ľudia by túto možnosť, 
dať sa otestovať priamo v  lekárni, uvítali. 
Nie všetky lekárne sú však dostatočne 

prispôsobené svojimi priestormi a počtom 
zamestnancov k  vykonávaniu spomínanej 
činnosti. Nehovoriac o  čase, ktorý nám 
tiež chýba, aby sme mohli napríklad aj 
u nás v lekárni testovať. Tam, kde je na to 
priestor, dostatočné množstvo ľudí, ktorí 
by testovanie mohli robiť a taktiež čas, po-
trebný pre výkon, je škoda, že sa potenciál 
lekárne nevyužil.

 Ak by sa aj na tieto aktivity, a  prípad-
ne iné perspektívne vykonateľné činnosti 
v  budúcnosti lekáreň chcela a  mohla po 
zmene v legislatíve zamerať, určite je dô-
ležité a  nevyhnutné absolvovať školenia. 
A  s  tým si myslím, že farmaceuti, kole-
govia, problém mať nebudú. Väčšina sa 
stále rada vzdeláva a  je prístupná novým 
veciam, ktoré sú v  dnešnej dobe veľmi 
potrebné.

RNDr. Mária Mušková, PhD.
lekáreň Stupava

 Legislatíva zatiaľ neumožňuje lekárnikom 
testovať na COVID-19, čo vnímam ako nevy-
užitý potenciál špičkových odborníkov.
 Lekárnici od začiatku pandémie stoja 

v 1. línii poskytovania lekárenskej zdravotnej 
starostlivosti, pričom sa mimoriadne osved-
čili. Zvlášť pri zlyhávaní liečebno-preventív-
nej starostlivosti lekárov prvého kontaktu. 
Možnosť testovať na COVID-19 v  lekárni 
predstavuje využitie odborného potenciálu 
lekárnikov, vďaka ktorému by sa urýchlila 
diagnostika a následná liečba.

L
ekárne sú zdravotnícke zariadenia, v  ktorých lekárnici od nepamäti 

poskytujú zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu slovenským lekárnikom 

neprináleží toľko kompetencií, ako ich kolegom v  zahraničí. Snaha z  ich 

strany prichádza, ale nestretáva sa s pochopením na strane kompetentných. 

Rôzne témy o  zvyšovaní kompetencií sme už riešili aj na stranách nášho 

a  vášho časopisu. Aj tentokrát sme sa lekárnikov z  terénu opýtali, čo si 

myslia o  tom, že štát vytvoril MOM-ky, ale do celého procesu nezapojil 

lekárne, aj keď mohol. Mnohé z nich majú na to aj priestorové vybavenie. 

Mohli sme využiť potenciál lekární po celom Slovensku? Ako vnímajú to, 

že lekárnik ako zdravotnícky pracovník nemôže priamo testovať pacientov?
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Štát vytvoril pri testovaní na CO-
VID-19 MOM a  lekárne a  lekárni-
ci ostali opäť nezapojení, aj keď 
mohli ponúknuť svoj potenciál. 
Ako to vnímate?

 Slovenská lekárnická komora opa-
kovane ponúkla Ministerstvu zdravot-
níctva možnosť zapojenia verejných 
lekární do procesu masívneho testo-
vania obyvateľstva, podobne ako je to 
napríklad v  Rakúsku, a  okrem meto-
dického návrhu predložila aj podrobný 
návrh potrebnej legislatívnej úpravy. 
Ministerstvo na túto ponuku nereago-
valo. Vnímam to štandardne tak, ako 
to po dvanástich rokoch komunikácie 
s  ministerstvom zdravotníctva už vní-
mať môžem a dovolím si konštatovať, 
že prezrel čas, aby sme sa začali my, 
lekárnici, zaujímať sami o  seba, nie 
o  to, ako zlepšiť starostlivosť o  pa-
cienta. Donekonečna ponúkať svoju 
erudíciu niekomu, kto o  to nemá záu-
jem, nemá význam a uráža to.

Čo je potrebné splniť, aby mohol 
lekárnik prevádzkovať MOM (le-
gislatívne, priestorovo…)?

 Nič. Zákon o  liekoch v paragrafe 20 
jasne upravuje, že lekárenská starost-
livosť zahŕňa vykonávanie fyzikálnych 
a  biochemických vyšetrení zamera-
ných na primárnu prevenciu, ktoré si 
nevyžadujú ďalšie laboratórne spra-
covanie. Ak si však regulátor myslí, 

že unimobunka s  dvadsaťtisícovým 
paušálom je na tieto účely vhodnejšie 
zariadenie, nemôžeme mu v tomto ná-
zore brániť, ale myslieť si svoje o tom 
môžeme a aj si myslíme.

Ako vnímate to, že lekárnik ako 
zdravotnícky pracovník nemôže 
priamo testovať pacientov?

 Tak, že som v  priebehu pandémie 
otestoval a  s  vysokou pravdepodob-
nosťou aj otestujem desiatky pacien-
tov a prežili to. Vyhláška č. 183/2020 
Z. z. upravuje personálne zabezpeče-
nie mobilného odberového miesta, nie 
personálne zabezpečenie poskytova-
teľa lekárenskej starostlivosti realizu-
júceho zákonnú kompetenciu výkonu 
biochemického vyšetrenia nevyžadu-
júceho ďalšie laboratórne spracovanie.

 Doplním, že pokiaľ by štát zapojil 
do procesu testovania verejné lekárne 
(ale nie iba lekárne, pokojne tieto ak-
tivity mal zveriť aj školám, samosprá-
vam, ambulanciám všeobecných leká-
rov, červenému krížu a pod., v ktorých 
mohli byť nápomocní personálne aj 
farmaceuti), tak by mala verejnosť 
k  dispozícii širšiu a  pohodlnejšiu sieť 
testovacích miest za výrazne nižšie 
náklady. Ale to by si na svoje neprišli 
rôzni depeháčkari a lokálni podnikate-
lia karpatského typu, ktorí vytvorili pa-
ralelnú sieť poskytovateľov s platbami, 
o  akých sa lekárňam, ambulanciám 
a nemocniciam ani nesníva.

PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident Slovenskej lekárnickej komory

PharmDr. Vlasta Kákošová
lekáreň Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

 V zásade lekárnici majú tento potenciál, 
avšak značná časť verejných lekární asi 
nemá dostatočné priestorové a  perso-
nálne vybavenie. Aj v  súčasnosti je veľa 
lekární, kde chýba potrebný počet atesto-
vaných lekárnikov či farmaceutov v  špe-
cializačnej príprave, farmaceutických 
laborantiek a  tiež sanitárov. Ak nie sú 
pripravené vhodné priestory na vykonáva-
nie testovania, ohrozujeme tým ostatných 
pacientov aj personál pracujúci v lekárni.

 V  súčasnosti vychádza, že v  priemere 
asi každý piaty testovaný RT-PCR testom 
je pozitívny na COVID-19. Pri antigéno-
vých testoch je to približne 5 %, ale aj tak 
je ťažké predstaviť si neprerušenú pre-
vádzku lekárne pri tejto miere infekčnosti.

 Lekárnici, respektíve farmaceuti, vy-
konávajú podstatne náročnejšie činnosti, 
napríklad v oblasti prípravy liekov a diag-
nostík, než je vykonávanie testovania na 
COVID-19. Tento výkon by po zaškole-
ní určite zvládli. Stojí však za úvahu, či 
v čase vrcholiacej pandémie by testovanie 
nemalo byť prenechané, ako intenzívna 
činnosť, špecializovaným pracoviskám.

Jana Morochovičová
členka Spolku košických študentov farmácie v Košiciach, 
študentka UVLF

 Je to takmer rok, čo som sa ako skon-
čená farmaceutická laborantka a  zároveň 
študentka farmácie, prihlásila ako dobro-
voľník na plošné testovanie. Lekárne sú 
najdostupnejším zdravotníckym zariade-
ním a  lekárnici/farmaceutickí laboranti sú 

Pýtame sa 
prezidenta SLeK
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3-tisíc MOM

 Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) 
SR sme sa opýtali, koľko poskytovate-
ľov zdravotnej starostlivosti požiadalo 
ÚVZ o  zriadenie mobilného odberového 
miesta od začiatku pandémie až dote-
raz. Táto agenda je v  kompetencii regi-
onálnych ÚVZ v  príslušných okresoch, 
kde má MOM vzniknúť. Zistili sme, že už 
2 497 právnických osôb požiadalo o po-
volenie na prevádzkovanie 3 030 MOM. 
„K  25.  októbru 2021 je ofi ciálne v  pre-
vádzke 2 390 MOM, ktoré prevádzkuje 
1 940 poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti,“ spresnila aktuálnou informáciou 
Mgr.  Daša Račková, hovorkyňa Úradu 
verejného zdravotníctva SR.

Koľko testov
preplatili poisťovne?

 Všetkých troch zdravotných poisťovní, 
ktoré pôsobia na Slovensku, sme sa opý-
tali, koľko testov na COVID-19 preplatili 
svojim poistencom od začiatku pandémie 
do konca septembra.
 Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) 

od začiatku pandémie až do konca sep-
tembra 2021 preplatila 1 451 236 testov 
na COVID-19, z toho bolo 1 217 684 PCR 
testov a 233 552 antigénových testov.
 Zdravotná poisťovňa Union preplatila 

287 539 kusov testov.
 Zdravotná poisťovňa Dôvera preplati-

la svojim poistencom do konca augusta 
tohto roka vyše 587-tisíc PCR a  anti-
génových testov. Informoval nás o  tom 
Mgr. Matej Štepiansky, PR špecialista ZP 
Dôvera.

Povinnosti poisťovne

 Zdravotná poisťovňa je podľa § 7 ods. 
2 zákona č. 581/2004 Z. z. povinná uza-
tvárať zmluvu s každým poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, ktorý je držite-
ľom povolenia na poskytovanie mobilného 
odberového miesta.
 VšZP uzatvára zmluvy o  poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti prevádzkujúcimi 

MOM na základe doručenej žiadosti 
o uzatvorenie zmluvy. „Žiadateľ je povin-
ný k žiadosti doložiť rozhodnutie o povo-
lení na prevádzkovanie MOM, výpis z OR/
ŽR, doklad o pridelení IČ DPH/DIČ, kódy 
lekárov, resp. zdravotníckych pracovní-
kov, kód poskytovateľa. Zoznam požado-
vaných dokladov je uvedený vo formulári 
žiadosti o  uzatvorenie zmluvy, ktorý je 
dostupný na www.vszp.sk,“ informuje 
Mgr. Eva Peterová, manažérka oddelenia 
komunikácie VšZP.
 Podľa uvedeného zákona, zdravotná 

poisťovňa uhrádza prevádzkovateľovi 
MOM:
 - odber biologického materiálu, ak od-

berový set dodá regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva /výkon 299x/úhra-
da je tri eurá (ak odberový set dodá 
zariadenie spoločných zložiek, odber 
biologického materiálu uhrádza po-
skytovateľovi zdravotnej starostlivosti 
zariadenie spoločných zložiek)

 - prepravu zdravotníckeho pracovníka 
na miesto odberu/úhrada je 0,903 €/
km

 - vyhodnotenie COVID-19 IgM/IgG 
rýchleho diagnostického kazetového
imunochromatografi ckého testu/výkon 
16x/úhrada 2,20 €.

 Informovala nás o  tom Mgr.  Beáta
Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka ex-
ternej komunikácie a hovorkyňa poisťov-
ne Union.

Záver

 Na Slovensku bolo od začiatku pan-
démie PCR alebo antigénovými testami 
vykonaných takmer 4,5-milióna od-
berov. Pre tieto potreby vzniklo vyše 
3-tisíc mobilných odberových miest. 
Väčšina funguje dodnes. Podľa respon-
dentov  novembrovej polemiky pred-
stavujú lekárnici nevyužitý potenciál, 
keďže ich štát neoslovil na testovanie 
pacientov a rovnako ani nemohli testo-
vať v  MOM. Maximálne tam pracovali 
ako administratívni pracovníci. Ak by 
sa využili kapacity a ochota lekárnikov, 
mohli sme podľa opýtaných testovať 
za menej peňazí a efektívnejšie. Podľa 
prezidenta SLeK už lekárnici dostatoč-
ne ponúkli svoje kapacity a vedomosti, 
ale doposiaľ sa to nestretlo s pochope-
ním zo strany štátu. Preto by sa teraz 
podľa neho mali sústrediť viac na seba.

najdostupnejšími zdravotníckymi pracov-
níkmi. Takže veľký potenciál tam rozhodne 
je. Otázkou je, koľko lekární je priestorovo 
vybavených a koľko lekárnikov by sa reálne 
chcelo naučiť niečomu novému a podieľať 
sa na takomto testovaní. Lebo povedzme si 
pravdu, nikto nemal v škole taký predmet, 
na ktorom by sa dali takéto neinvazívne 
metódy naučiť. Ale mne osobne je trápne, 
ak za mnou príde niekto a požiada ma o to, 
aby som mu aplikovala vitamínovú injekciu 
do svalu a ja sa musím priznať, že som to 
nikdy nerobila a ani som nemala možnosť 
si to niekde vyskúšať. O  tom, že by nás 
laická verejnosť začala viac vnímať ako 
zdravotníkov, ani písať nemusím.

Ivana Stašová
hospodárka Slovenského spolku študentov farmácie, 
študentka FaF UK

 MOM-ky mali v dobe pandémie pomôcť 
štátu rýchlejšie a  efektívnejšie plošne 
testovať, a  tak odbremeniť obce od tejto 
povinnosti. Spočiatku sa im to aj darilo, 
no ako počet testovaných klesal, súkrom-
ným vlastníkom rástol zisk a štát naopak 
prichádzal o  financie. Zaujímavé však 
je, že ministerstvo neprišlo s  návrhom, 
aby sa do tejto iniciatívy zapojili lekár-
ne a  samotní lekárnici. Testovanie by sa 
v očiach verejnosti stalo niečím príjemnej-
ším a dôveryhodnejším. A rovnako tak by 
štát neinvestoval veľké množstvo peňazí 
do MOM, v  ktorých často pracovali ľudia 
bez zdravotníckeho vzdelania. Je viac než 
isté, že týmto krokom by zaťažili samot-
nú verejnú lekáreň s  dočasnou potrebou 
navýšenia odborného personálu, avšak 
v  konečnom dôsledku s  lepšími výsled-
kami pre pacienta a  štát. Ak by bol teda 
štát ochotný týmto spôsobom finančne, 
ale aj materiálne podporiť lekárne, ploš-
né testovanie by dosiahlo vyšší potenciál 
a efektivitu. Týmto krokom by sa zároveň 
rozšírili kompetencie verejných lekárnikov 
a ich potenciál by bol patrične využitý.
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PharmDr. Peter Žák, MPH
Lekáreň Nemocničná, Malacky

P
o dlhoročnej spolupráci prijal naše pozvanie 

a  stal sa členom redakčnej rady časopisu 

Lekárnik. V  novembrovom čísle nášho a  vášho 

časopisu nenájdete pravidelnú rubriku Zrkadlenie, 

pretože sme PharmDr. Petrovi Žákovi, MPH, dali 

priestor v  rozhovore. Odkiaľ berie inšpiráciu na 

písanie a  ako vníma aktuálny stav lekárenstva? 

Dozviete sa v nasledujúcich riadkoch.

Predstavili sme vás v rozhovore v roku 
2017, odvtedy ste naším pravidelným 
dopisovateľom. V  tomto roku sme vás 
oslovili na aktívnejšiu spoluprácu. Ste 
členom redakčnej rady a do každého 
čísla pripravujete aj komentár v rubrike 
Zrkadlenie. Kde beriete inšpiráciu na 
témy a zaujímavé vetné konštrukcie? 
 Písanie je pevnou súčasťou môjho živo-

ta. Je to môj prstoklad myšlienok a pocitov 
pretavených do súvetí. Vyjadrovanie svojho 
názoru i  premýšľanie nahlas. Podstatné je 
posolstvo a hľadanie právd z rôznych uhlov 
pohľadu. Lebo málokedy je iba jediná tá ne-
menná a pravá. Poteší ma priaznivá odozva 
kolegov a známych, ale mojím cieľom je 
hlavne preosiať problém cez rôzne veľké sitá 
a  vyburcovať čitateľa k  vlastnému názoru. 
Nemusí byť totožný s tým mojím, podstatné 
je, že niekto pri čítaní mojich úvah tiež po-
rozmýšľa, aspoň v duchu ma poopraví, alebo 
možno doplní a povie si: „Ja si o tom myslím 
toto, lebo...“

Robíte aj inú tvorbu – básne/texty/nie-
čo umelecké?
 Písal som básne a publikoval som ich 

ešte ako študent. Fascinovala ma ľúbivosť 
Préverta i  údernosť Majakovského veršov. 

Išlo to potom samé od seba, cibril som si 
štýl, rýmy, vytváral nové spojenia a ohýbal 
slová. Tešilo ma to. Mať iba talent však 
nestačí, ale ak máte tú danosť, je to veľ-
ké plus, ale aj záväzok. Slová totiž hlad-
kajú i  rania. Je v  nich ukrytá veľká moc. 
Dnes si píšem už iba pre potešenie, je to 
môj dar sebe samému v časoch krásnych 
i v časoch, keď je smútku plná izba. Ale aj 
pekný, alebo vtipný e-mail napísať je tiež 
hotové umenie...

Pôsobíte v  poliklinickej lekárni v  Ma-
lackách. Ako vnímate vzťahy medzi 
farmaceutmi vo verejných a  nemoc-
ničných, nezávislých a  sieťových le-
kárňach v rámci Slovenska?
 Nerozlišujem, nekádrujem kolegov. Je 

nás málo, a  preto si „musíme pomáhať“. 
Som stará škola – uznávam chlapské sľuby 
a pevný stisk rúk, je to pre mňa to isté ako 
pečiatka a podpis. Nám chlapom už toho na-
ozaj neostalo veľa, v čom môžeme vyniknúť. 
Ženy sú oveľa krajšie, bystrejšie, svedomi-
tejšie, nadanejšie na svetové jazyky i vare-
nie. Stíhajú v robote robotu i doma domov. 
A popri tom všetkom ešte aj voňajú. Tak my, 
chlapi, aspoň nezabúdajme na svoje chlap-
ské sľuby doma i v práci.

Za menom máte aj titul MPH. Pomohlo 
vám ďalšie štúdium pri riadení lekárne?
 Moje priezvisko je príliš krátke, tak som 

rozmýšľal, ako ho zveľadiť. Štúdium na SZU 
mi otvorilo obzory nielen celého spektra 
zdravotníckych disciplín, ale aj manažmentu 
a zdravotníckeho práva. Človek je potom vo 
svojich postojoch istejší, vie čo môže a  čo 
mu už neprináleží. Akoby prorocky sme 
hneď v  prvom ročníku mali epidemiológiu. 
Ešte nikto netušil, že onedlho príde celosve-
tová pandémia a  my sme už o  tejto prob-
lematike a o protiepidemických opatreniach 
diskutovali. Mojím spolužiakom bol naprí-
klad hlavný hygienik SR, PhDr. RNDr. MUDr. 
Ján Mikas, PhD., MPH. Náš ročník viedla 
pani docentka Zuzana Krištúfková, ktorú 
môžete teraz často vidieť v  epidemiologic-
kom  konzíliu, alebo ako múdru tvár vakci-
načnej kampane.

Lekáreň máte už 4 roky po rekonštruk-
cii. Ako s odstupom času vnímate túto 
zmenu?
 Dlho som sa vnútorne tejto zmene bránil. 

Som skôr priaznivcom klasických, alebo 
barokových ofi cín, ktoré dávali lekárňam 
punc i  noblesu. Nepáčia sa mi sterilné 
priestory moderných zákazníckych centier. 
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Lekáreň nie je predsa franšízová predajňa. 
Novým trendom sa dlhodobo brániť ale nie 
je veľmi rozumné. Niekedy pragmatizmus 
treba pustiť do svojich životov. Ofi cína má 
teraz moderný dizajn, štýlovú farebnosť, 
rovné línie, estetické grafi ky na vonkajšom 
presklení. Je plná svetla a hlavne je usporia-
daná. Orientujeme sa v nej lepšie nielen my, 
ale aj pacienti. Akurát reči o bezbariérovosti 
a nepotrebnosti presklenia sa už v  prvom 
pandemickom roku ukázali ako žalostne ne-
správny krok. Hneď v prvý mesiac pandémie 
sme naše moderné otvorené tary nanovo 
zasklievali.

Ako hodnotíte spoluprácu s našou spo-
ločnosťou – UNIPHARMOU – 1. sloven-
skou lekárnickou a. s. a s ľuďmi, s kto-
rými ste v kontakte?
 UNIPHARMA je náš dlhoročný spoľahlivý 

distribučný partner, naša srdcovka. Tím 
ľudí od milej operátorky na linke, cez sve-
domitých, hoci pre nás anonymných ľudí 
v  sklade, i  tých, ktorí k  nám rýchlo šofé-
rujú autá s modrými prepravkami. Rovnako 
mnohí obchodní zástupcovia sa rokmi stali 
mojimi priateľmi. Časopis Lekárnik – každé 
nové číslo mám ako kulisu na svojom pra-
covnom stole, potom ho nahradí to ďalšie. 
Roky si drží pestrosť a vysokú odbornú 
úroveň. Informuje, učí, radí i  zabaví. Ško-
da, že niet viac času na detailné štúdium 
a  veľká škoda, že človek rýchlo zabúda. 
Koľko zaujímavých vecí sa z  časopisu 
dozviete a  o pár týždňov zmiznú z našich 
hláv, možno iba preto, aby sme ich znova 
raz mohli objaviť a považovať ich za nové 
a tak zaujímavé.

Pandémia COVID-19 spôsobila aj v  le-
kárňach výrazné zmeny. Ako ste ju 
doteraz prežívali? Čo sa menilo v sprá-
vaní pacientov a v chode vašej lekárne?
 Prvú vlnu charakterizoval strach z  nepo-

znaného, zvykali sme si na novú situáciu, 
ale netušili sme, že tak nadlho a tak mohut-
ne zasiahne do našich nielen pracovných 
životov.
 Zháňali sme po krajčírskych dielňach rúš-

ka, lebo jednorazové zmizli z predaja. Mie-
šali sme WHO roztoky a dezinfekčné gély, 
pokiaľ bolo liehu. Potom prepuklo šialenstvo 
pod názvom ivermektín, každý ho túžil mať 

aspoň pre istotu. Ale nestala sa z neho príliš 
mocná zbraň proti korone. Výpadky liekov 
našťastie neboli nejako významné a  ľudia 
si zvykli, že lekárne sú otvorené a môžu za 
nami prísť, a pokiaľ vieme, radi pomôžeme.
 Začiatkom tohto roka prišla našťastie dl-

hoočakávaná ANTICOVIDOVÁ zbraň ťažkého 
kalibru – očkovanie. Fakty dokazujú, že je 
veľmi účinná a  veľmi bezpečná. Namiesto 
toho, aby nás spojila, rozdelila spoločnosť 
ešte viac, ako politici. Mnohí vzdelaní i me-
nej vzdelaní ľudia, žiaľ, nepochopiteľne uve-
rili fámam a  iracionálnym bludom. Dnešné 
čísla z nemocníc však vravia jasnou rečou. 
Mnohí nezaočkovaní ľudia napriek tomu na-
ďalej ohrozujú vlastné a cudzie životy, naďa-
lej chorľavejú a naďalej zbytočne zomierajú.

Ako vidíte perspektívu a vývoj sloven-
ského lekárenstva v budúcnosti, zmení 
sa podľa vás niečo?
 Závisí to všetko iba od nás a,  samozrej-

me, od legislatívy, ktorá nám môže a musí 
ponúknuť nové príležitosti. Nemám strach 
z budúcnosti lekárenstva. Vzdelaní a šikovní 
ľudia z oblasti zdravotníctva sú u nás i v ce-
lej EÚ nesmierne žiadaní a  je ich žalostný 
nedostatok. Bude fajn, ak nám bude dobre 
u nás doma, bude fajn, keď budeme na Slo-
vensku potrební, motivovaní a nenahraditeľ-
ní. Prajem vám všetkým do ďalších nových 
dní veľa síl a zdravia!

 Ďakujem za rozhovor!

 Kolektív lekárne Nemocničná v Malackách. Zľava: Viktória Sládková, Mgr. Andrea Písečná, 
Mgr.  Drahomíra Písečná, Renáta Feketová, Mgr. Ivana Siková, Martina Peťková, PharmDr. Peter 
Žák, MPH, Mgr. Petra Legeli, PharmDr. Katarína Pančíková a Ing. Mariana Vážna

 Dr. Žák nám ukázal aj zásoby covidového sortimentu, ktorým zásobujú celú nemocnicu
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UNIPHARMA informuje

V 
sídle spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, sa v stredu 29. septembra 

2021 konalo zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti.

 Valné zhromaždenie spoločnosti otvo-
ril predseda predstavenstva Mgr.  Milan 
Vrúbel. Zasadnutie následne viedol člen 
predstavenstva JUDr. Milan Chovanec ako 
predseda valného zhromaždenia. Priebeh 
valného zhromaždenia osvedčil notár 
Mgr. Jaroslav Čelechovský.

 Akcionárom boli predložené a zo strany 
jednotlivých členov predstavenstva oko-
mentované: výročná správa spoločnos-
ti, riadna individuálna účtovná závierka 
a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020, 
stanovisko audítora k riadnej individuálnej 
účtovnej závierke za rok 2020, konsolido-
vaná účtovná závierka za rok 2020, sta-
novisko audítora ku konsolidovanej účtov-
nej závierke za rok 2020.

 Člen predstavenstva, Ing. Lukáš Grofčík, 
informoval prítomných akcionárov o hos-
podárskych výsledkoch spoločnosti za 
rok 2020, ako aj o  zmenách v  orgánoch 
spoločnosti, ktoré sa uskutočnili v  roku 
2020, o štruktúre obchodných spoločnos-
tí v  skupine UNIPHARMY, o  zmenách na 
vedúcich pozíciách v  spoločnosti, a  tiež 
o zvýšení základného imania. To sa usku-
točnilo v roku 2020 realizáciou poverenia 
predstavenstva, udeleného valným zhro-
maždením, na rozhodnutie o  upisovaní 
akcií, ku ktorému predstavenstvo pristú-
pilo. Základné imanie sa tak navýšilo na 
12 172 186 €.

 RNDr. Tomislav Jurik, CSc., ako predse-
da dozornej rady spoločnosti predniesol 
stanovisko dozornej rady k riadnej indivi-
duálnej účtovnej závierke a  k  návrhu na 
rozdelenie zisku za rok 2020 a  v  mene 
dozornej rady odporučil valnému zhro-
maždeniu návrhy predložené predstaven-
stvom na schválenie účtovnej závierky 

a  na rozdelenie zisku schváliť. Predseda 
dozornej rady ocenil spoluprácu s  pred-
stavenstvom, ktorá je na vysokej úrovni.

 V  rámci bodu programu Predloženie 
hlavných úloh podnikateľského plánu 
pre rok 2021, Mgr. Michal Tuma, okrem 
plánovaných hlavných číselných ukazo-
vateľov, u  ktorých zdôraznil efektivitu, 
produktivitu a  racionalizáciu, zdôraznil 
aj hodnoty, ktoré spoločnosť rozvíja, 
oblasti podnikateľských aktivít, ktoré 
sa realizujú v  tomto roku 2021, ako aj 
aktivity smerom dovnútra spoločnosti, 
smerované na budovanie tímového ducha 
zamestnancov.

 Mgr. Michal Tuma ako člen predstaven-
stva spoločnosti, ktorý súčasne zastáva 
pozíciu správcu Nadácie UNIPHARMA 
informoval prítomných akcionárov o zalo-
žení Nadácie UNIPHARMA, ktorá vznikla 
21. decembra 2020, o jej účele a cieľoch 
a o zložení orgánov nadácie.

 Ing.  Lukáš Grofčík v  záverečnom bode 
programu predniesol návrh, aby audit 
účtovnej závierky za rok 2021 robila spo-
ločnosť aAudit, s.  r. o. so sídlom 29. au-
gusta 2 B, Bratislava, zodpovedný audítor 
Ing. Lucia Nováková.

 Všetky predložené návrhy boli akcionár-
mi schválené.

 - Schválená individuálna účtovná 
závierka 

 - Schválená konsolidovaná účtovná 
závierka 

 - Schválená výročná správa
 - Schválené dividendy spolu v  sume 

82 244,50 eur, t. j. 0,68 % z meno-
vitej hodnoty akcií, z  nerozdeleného 
zisku za rok 2010, s  vyplatením na 
bankové účty akcionárov

 - Schválené ponechanie celého čisté-
ho zisku po zdanení za rok 2020, t. j. 
1 274 995 eur v spoločnosti, zahrnu-
tím do nerozdeleného zisku

 - Schválený audítor  aAudit s. r. o.

 Zľava: Ing. Lukáš Grofčík, Mgr. Michal Tuma, Mgr. Milan Vrúbel, Alena Šimová, JUDr. Milan Chovanec
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UNIPHARMA informuje

 Medzi účastníkmi tohtoročnej konfe-
rencie boli hostia zo Slovenska, Európy aj 
Spojených štátov amerických. Medzi naj-
významnejšie mená patrí nový generálny 
tajomník Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD), Mathias Cor-
mann, ktorý prišiel na Slovensko vôbec po 
prvýkrát od svojho vymenovania. Rovnako 
prišli do Tatier aj guvernéri centrálnych 
bánk Slovenska, Belgicka a  Slovinska. 
Pozvanie prijala aj Beata Javorcik, hlavná 
ekonómka Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj.

 Domácu politickú scénu reprezento-
val premiér Slovenskej republiky, Eduard 
Heger, ministri Ivan Korčok, Andrej Dole-
žal, Richard Sulík, aj ministerky Veronika 
Remišová a  Mária Kolíková. Ministerstvo 
zdravotníctva reprezentoval štátny tajom-
ník Kamil Száz.

 Tohtoročné témy odzrkadľovali dianie 
vo svete a  v  Európe, a  ako  hlavný motív 

rezonovala téma ekonomickej obnovy sve-
ta v čase krízy.

 Keďže v  UNIPHARME veríme, že téma 
zdravotníctva a  podpory zdravia je kľú-
čová v každej spoločnosti a nielen v čase 
krízy, a že lekárnici, farmaceuti a, samo-
zrejme, lekárnická distribúcia predstavu-
jú dôležitú súčasť v  zlepšovaní zdravia 
a v podpore spoločnosti v kritickej situá-
cii, rozhodli sme sa podporiť tento ročník 
konferencie a stali sme sa jej partnerom.

 Sme hrdí a vážime si možnosť reprezen-
tovať oblasť zdravotníctva a  lekárenstva 
na najvyššej úrovni a  plne sa stotožňu-
jeme so slovami a  úvodným posolstvom 
prezidenta a  zakladateľa organizácie 
GLOBSEC Róberta Vassa: „Slovensko 
a Európa musia zmeniť súčasnú krízu na 
príležitosť a  obnoviť ekonomický rast na 

nových základoch. Na zvládnutie tak veľ-
kej výzvy potrebujeme nielen regionálnu 
spoluprácu, ale aj spoluprácu medzi súk-
romným a verejným sektorom. Tatra Sum-
mit vytvára práve takúto platformu.“

 Hlavnou témou bilaterálneho rokovania 
vedenia spoločnosti UNIPHARMA a  zá-
roveň predstaviteľov asociácie AVEL, 
Mgr. Milana Vrúbela a Mgr. Michala Tumu, 
so štátnym tajomníkom ministerstva fi-
nancií SR, Marcelom Klimekom, bola 
potreba valorizácie obchodnej prirážky 
v  lekárenstve a distribúcii. Upriamili sme 
pozornosť na súčasnú alarmujúcu situáciu 
v  segmente a  poukázali sme na fakt, že 
napriek objektívne preukázateľným rastú-
cim ekonomicky oprávneným nákladom 
nebola marža lekárnikov a  distribúcie 
valorizovaná od roku 2008. Práve nao-
pak, od roku 2008 bolo prijatých viacero 
legislatívnych povinností , ktoré mali veľký 
vplyv na nákladovosť. Taktiež sme disku-
tovali o nových možnostiach a príležitos-
tiach, kde môže UNIPHARMA, ako vedúca 
národná veľkodistribučná spoločnosť, 
participovať na pomoci štátu v boji s pan-
démiou a  zabezpečiť tak lepšiu a  udrža-
teľnú zdravotnú starostlivosť pre občanov 
na Slovensku.

 Pevne veríme, že neostane len pri slo-
vách a  aj takouto cestou sa nám podarí 
šíriť posolstvo a hrdosť lekárenstva a há-
jiť naše oprávnené záujmy. Rokovanie vedenia spoločnosti UNIPHARMA so štátnym tajomníkom ministerstva fi nancií SR

N
a Štrbskom Plese vo Vyso-

kých Tatrách sa 8. a 9. októbra 

stretli ekonomickí a politickí lídri na 

10.  ročníku konferencie GLOBSEC 

Tatra Summit. Ide o jednu z popred-

ných platforiem v Európe, zameranú 

na prepojenie komunity najvyšších 

štátnikov, predstaviteľov súkromné-

ho sektora, vizionárov, odborníkov 

z najvplyvnejších európskych orga-

nizácií a akademickej obce.



Nové
TENA Men

Prvé tmavé 

spodné prádlo 
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Aktuálne postavenie v zozname zakáza-
ných látok
 V  zozname zakázaných látok Svetovej anti-

dopingovej agentúry (WADA) sú GC zaradené 
k  látkam zakázaným počas súťaže. Doteraz 
zoznam vymedzoval zákaz ich aplikácie len ak 
sú podávané orálne, rektálne, intravenózne ale-
bo intramuskulárne. V čase trvania súťaže tak 
bolo doteraz možné aplikovať GC povolenými 
spôsobmi podania, napr. inhalačne, dermálne, 
intranazálne, či lokálne injekčne (subkutánne, 
intradermálne, intraartikulárne, intratendinózne 
a pod.).3 Pre už spomínané protizápalové a anal-
getické účinky GC tak mohli lekári v  prípade 
zranenia pohybového aparátu športovca, najmä 
kĺbov a šliach tesne pred súťažou, resp. počas 
súťaže, siahnuť po ich lokálnom injekčnom po-
daní presne na miesto poranenia.4

Dôvody zákazu injekčného podania
 Výskum preukázal, že aj po lokálnej injekč-

nej aplikácií terapeutických dávok GC dochá-
dza k  transportu liečiva z miesta podania do 
systémovej cirkulácie. To vyvolá systémové 
účinky, ktoré majú počas súťaže potenciál 
zlepšiť športový výkon, ale aj poškodiť zdravie 
športovca. Vedecké štúdie potvrdili, že systé-
mová plazmatická koncentrácia GC, a teda aj 
ich koncentrácia v moči po podaní lokálnych 
injekcií v  terapeutických dávkach, dokáže 
dosiahnuť hladiny podobné, ba dokonca aj 
vyššie, ako hladiny dosiahnuté zakázanými 
spôsobmi podania rovnakých GC a ich dávok. 
To bol dôvod, prečo sa výkonný výbor WADA 
rozhodol schváliť zákaz akéhokoľvek spôsobu 
injekčného podania GC počas trvania súťaže.5

 Cieľom tejto zmeny by malo byť efektívnejšie 
plánovanie GC liečby, minimalizovanie rizika 
pozitívneho dopingového testu po oprávnenom 
lekárskom podaní, a  tiež zistenie skutočného 
potenciálu zneužívania GC pre dopingové účely.6

 Aj keď bol zákaz schválený ešte koncom 
roka 2020, WADA sa rozhodla, že platnosť 
nadobudne až od 1. januára 2022.
 Príklady zakázaných injekčných spô-

sobov podávania zahŕňajú: intravenózne, 

intramuskulárne, periartikulárne, intraar-
tikulárne, peritendinózne, intratendinózne, 
epidurálne, intratekálne, intrabursálne, intra-
dermálne a  subkutánne. Podavánie terape-
utických dávok GC topickou cestou, vrátane 
dentálnej-intrakanálnej, dermálnej, intranazál-
nej, oftalmologickej a perianálnej cesty, a tiež 
formou inhalácie, pravdepodobne nedosiahne 
systémové koncentrácie, ktoré by mohli zvýšiť 
športový výkon. Tieto cesty podania zostávaju 
počas súťaže naďalej povolené.5

Minimálne prahové koncentrácie
 Na odlíšenie povolených a  zakázaných 

ciest podania boli pre jednotlivé GC zree-
vidované minimálne prahové koncentrácie 
v  moči (Minimum Reporting Level, MRL). 
V  prípade prekročenia MRL, akreditované 
antidopingové laboratóriá nahlasujú antido-
pingovej organizácii, príslušnej medzinárod-
nej federácii a WADA nepriaznivý analytický 
nález (potenciálny pozitívny test, ak športo-
vec nemal udelenú terapeutickú výnimku).6

Vymývacie doby
 Aby sa predchádzalo prekročeniu MRL 

v moči počas súťažného testu, športovci a ich 
lekári by mali vedieť, koľko dní pred súťažou 
je potrebné GC liečbu aplikovanú zakázanými 
spôsobmi podania ukončiť. Vymývacie doby 
predstavujú časové obdobie od posledného 
podania GC do začiatku súťaže (súťažné tes-
tovacie obdobie začína o  23:59 v  deň pred 
súťažou), na ktorej sa má športovec zúčastniť. 
Líšia sa v závislosti od podaného GC a maxi-
málnych povolených terapeutických dávok 
schválených výrobcom. Výskumná skupina 
WADA tak navrhla odporúčané vymývacie

Cesta podania Typ glukokortikoidu Vymývacia 
doba

Perorálna*
Všetky glukokortikoidy 3 dni
Okrem: Triamcinolón 
acetonid 30 dní

Intramusku-
lárna

Betametazón
Dexametazón
Metylprednizolón

5 dní

Prednizolón
Prednizón 10 dní

Triamcinolón acetonid 60 dní

Lokálna 
injekčná

Všetky
glukokortikoidy 3 dni

Okrem: Triamcinolón 
acetonid
Prednizolón
Prednizón

10 dní

*Perorálna cesta podania zahŕňa napr. bukálne, 
gingiválne a sublingválne podanie

doby pre vybrané cesty podania najčastejšie 
používaných GC (Tabuľka).
 Lekári podávajúci lokálne GC injekcie by si 

mali uvedomiť, že periartikulárne alebo intra-
artikulárne podanie môže niekedy neúmysel-
ne viesť k  intramuskulárnemu podaniu. Pri 
takomto podozrení by sa mala brať do úvahy 
vymývacia doba vybraného GC podávaného 
intramuskulárnou cestou.5

Terapeutické výnimky
 Ak sa musia GC pre terapeutické účely po-

dávať zakázaným spôsobom tesne pred sú-
ťažou alebo v čase súťaže, je potrebné podať 
žiadosť o  udelenie výnimky pre terapeutické 
použitie (TUE). V akútnych prípadoch je možné 
požiadať o udelenie TUE aj spätne (tzv.  retro-
aktívne), potrebné je ale preukázať zdravotnú 
dokumentáciu a splniť podmienky pre jej udele-
nie.7 Pravdou je, že takáto retroaktívna žiadosť 
o  udelenie TUE môže viesť k  značnej úzkosti 
a neistote športovcov, keďže prípadné zamiet-
nutie žiadosti môže mať za následok porušenie 
antidopingových pravidiel a z toho vyplývajúce 
významné dôsledky.4

 Vzhľadom na to, že sa GC využívajú pri lieč-
be mnohých chorôb a zdravotných stavov, tvorí 
táto skupina zakázaných látok podľa najnovších 
štatistík z databázy antidopingového správneho 
a riadiaceho systému (ADAMS) až jednu tretinu 
zo všetkých udelených TUE.6
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G
lukokortikoidy (GC) zahŕňajú prirodzene sa vyskytujúce endogénne 

hormóny a ich syntetické analógy so širokým spektrom farmakologic-

kých účinkov. Hlavný glukokortikoid kortizol je v  ľudskom tele prirodzene 

produkovaný z cholesterolu v kôre nadobličiek.1 Pre protizápalové a anal-

getické účinky sa GC v športe používajú hlavne na liečbu zranení a podporu 

rekonvalescencie tkanív po chirurgických zákrokoch.2
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 - Narodila sa 12. decembra 1969 v Nitre.

 - Vyštudovala odbor klinická farmácia na Farmaceutickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončila s vyzname-
naním v roku 1992.

 - Absolvovala postgraduálne vzdelávanie na Slovenskej zdravot-
níckej univerzite (SZU) v Bratislave. Špecializačné skúšky: 

 › 1998 klinická farmácia I. stupňa, 
 › 2001 klinická farmácia II. stupňa, 
 › 2004 lekárenstvo, 
 › 2010 certifi kát klinické skúšanie produktov a liečiv.

 - Rigorózne konanie ukončila v roku 2000 na FaF UK v Bratislave.

 - V  rokoch 2010 – 2015 absolvovala doktorandské štúdium na 
FaF UK v Bratislave v odbore farmakológia.

 - V rokoch 1992 – 2006 pracovala na Oddelení klinickej farmako-
lógie Fakultnej nemocnice Nitra.

 - Od roku 2006 do roku 2009 pracovala na Odbore liekovej politiky 
ZP Dôvera a ako členka Kategorizačnej komisie pre liečivá MZ 
SR za zdravotnú poisťovňu Dôvera.

 - Od decembra 2009 doteraz pracuje ako klinická farmaceutka na 
Internej klinike Fakultnej nemocnice Nitra.

 - Od roku 2015 je hlavnou odborníčkou MZ SR pre odbor klinická 
farmácia.

 - Je podpredsedníčkou Sekcie klinickej farmácie Slovenskej far-
maceutickej spoločnosti, o. z. SLS, členkou European Society of 
Clinical Pharmacy (ESCP) a garantkou špecializovaného odboru 
klinická farmácia na SZU v Bratislave.

 - Na SZU vyučuje klinickú farmáciu a pravidelne prednáša o prob-
lematike terapeutického monitorovania liečiv (TDM) na FaF UK 
v Bratislave.

 - PharmDr. Mária Göböová, PhD., je autorkou a spoluautorkou 125 
domácich a zahraničných publikácií a 189 prednášok.

 - Je vydatá a má dve dcéry.

T
émam z  klinickej farmácie venujeme priestor 

v  našom časopise dlhodobo a  pravidelne. Je 

to odvetvie farmácie, ktoré sa podľa našej novem-

brovej respondentky dá robiť v  každom ústave, 

nemocnici, či vo verejnej lekárni a  všade tá prá-

ca môže mať iné zameranie alebo inú organizáciu 

pracovného dňa. Napriek tomu mnohým oddele-

niam na Slovensku takýto odborník chýba. Čo robí 

klinická farmaceutka na Internej klinike Fakultnej 

nemocnice Nitra, prečo sa venuje téme terapeu-

tického monitorovania hladín, antibiotickej liečbe, 

farmakoterapii v gravidite a v laktácii, ale aj to, ako 

ovplyvnil prácu PharmDr.  Márie Göböovej,  PhD., 

koronavírus sa dozviete v rozhovore.

PharmDr. Mária Göböová, PhD.
klinická farmaceutka Internej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra

hlavná odborníčka MZ SR pre klinickú farmáciu

rozhovor
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dávkových režimov pre individuálnych pa-
cientov, hodnotenie potenciálnych interak-
cií, konzultácie v oblasti antiinfekčnej liečby, 
práca v  etickej komisii. Mojou „srdcovou“ 
záležitosťou je konzultácia, o  ktorú ma 
požiadajú lekári, v  oblasti farmakoterapie 
v gravidite. Klinický farmaceut v tejto oblasti 
je poradcom lekára - spolupracuje vo výbere 
bezpečnej farmakoterapie a  často zabráni 
zbytočným interupciám, invazívnym diag-
nostickým metódam a  obavám budúcich 
mamičiek o zdravie svojho budúceho bábät-
ka. V  neposlednom rade, práca klinického 
farmaceuta v  nemocnici prispieva k  racio-
nalizácii farmakoterapie, a tak aj k ušetreniu 
fi nančných prostriedkov.

Majú podľa vás študenti farmácie a sa-
motní lekárnici dostatočné povedomie 
o práci klinických farmaceutov?
 Klinická farmácia existovala v  sústave 

vzdelávania už v  bývalom Československu 
a  aj v  samostatnej Slovenskej republike. 
Vyučovala a  vyučuje sa pregraduálne na 
farmaceutickej fakulte, v  súčasnosti hlav-

ne v predmete klinická farmakológia a  far-
makoterapia. V  pregraduálnom vzdelávaní 
k rozvoju klinickej farmácie a  farmakológie 
prispeli také osobnosti FaF UK v Bratislave, 
ako profesor F. Inczinger, profesor P. Švec, 
profesor A. Bózner. V Čechách bol priekop-
níkom klinickej farmácie profesor J. Květina.
V  súčasnosti, najmä vďaka prof.  RNDr. 
M. Kuželovej, CSc., majú študenti vedomos-
ti o práci klinických farmaceutov. Zručnosti 
budúcich klinických farmaceutov nadobúda-
jú na seminároch. Aj ja chodím pravidelne 
študentom 4. ročníka prednášať o terapeu-
tickom monitorovaní hladín liečiv a o úlohe 
klinického farmaceuta v  interpretácii vý-
sledkov týchto laboratórnych vyšetrení.
 Klinická farmácia sa naďalej rozvíja aj v po-

stgraduálnom systéme vzdelávania. V  sú-
časnosti sa najmä zásluhou prof.  RNDr. M. 
Kuželovej,  CSc., podarilo akreditovať odbor 
klinickej farmácie v  doktorandskom štúdiu. 
V  špecializačnom štúdiu bola klinická far-
mácia v minulosti základným špecializačným 

odborom. V  súčasnosti je klinická farmácia 
nadstavbový interdisciplinárny špecializačný 
odbor lekárenstva, ktorého úlohou je prispie-
vať k optimalizácii bezpečnej, účinnej a racio-
nálnej farmakoterapie. Špecializačné štúdium 
trvá dva roky. Nadväzuje na vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v  magisterskom 
študijnom programe v  študijnom odbore 
farmácia a  špecializáciu v  špecializačnom 
odbore lekárenstvo. Veľký podiel na rozvoji 
postgraduálneho vzdelávania a zvyšujúcom 
sa záujme o špecializačné štúdium v odbore 
klinická farmácia má prednosta Ústavu far-
mácie LF SZU doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc. 
Z  roka na rok záujem o  toto postgraduálne 
štúdium narastá zo strany nemocničných aj 
verejných lekárnikov.
 Atestovaní klinickí farmaceuti pracujú na 

Slovensku v  nemocniciach a  špecializo-
vaných zdravotníckych zariadeniach, či už 
v rámci kliník/oddelení alebo v nemocničnej 
lekárni, prípadne verejnej časti nemocničnej 
lekárne v Bratislave, Banskej Bystrici, Komár-
ne, Košiciach, Martine (klinický farmaceut 
v príprave), Nitre, Vyšných Hágoch, Žiline. Kli-
nickí farmaceuti sú hlavným pilierom Národ-

ného toxikologického informačného 
centra UNB. Klinickí farmaceuti na 
týchto pracoviskách sa zameria-
vajú na rôzne oblasti, ako sú starší 
pacienti, detskí pacienti, pacienti 
s  kardiovaskulárnymi ochoreniami, 
onkologickí pacienti, psychiatrickí 
pacienti, tehotné a  dojčiace ženy, 
intoxikácie liekmi a  inými noxami, 
klinické skúšania liekov a  pod. Vo 
verejnej lekárni riešia interakcie 

liekov, meranie hladiny cholesterolu v krvi, 
krvného tlaku a pod., poradenstvo v dietológii 
a iné farmakoterapeutické problémy na „am-
bulantnej“ úrovni.
 Klinická farmácia je odbor, ktorý sa dá ro-

biť všade, nie je viazaný len na lôžko pacien-
ta. Potom aj tá práca v rôznych ústavoch, na 
oddeleniach, či vo verejnej lekárni môže mať 
iné zameranie alebo inú organizáciu pracov-
ného dňa.

Možností na uplatnenie klinických far-
maceutov je množstvo. Prečo je podľa 
vás dôležité, aby farmaceut tvoril mul-
tidisciplinárny tím odborníkov?
 Počet liekov, ktoré sa dostávajú do klinic-

kej praxe, z roka na rok narastá. Prichádzajú 
inovatívne lieky, biologická liečba sa uplat-
ňuje v ďalších diagnózach. Pacienti sa doží-
vajú vyššieho veku a s tým ide ruka v ruke 
polymorbidita a  ďalšie farmakoterapeutic-
ké problémy, ktoré treba riešiť (interakcie, 

rozhovor

Pani doktorka, ako ste sa dostali k prá-
ci klinickej farmaceutky a kto vás k nej 
priviedol?
 Mala som 17 rokov a  vypĺňala som pri-

hlášku na vysokú školu. V  roku 1987 ste si 
mohli dať len jednu. Rozhodovala som sa 
medzi medicínou a  farmáciou. Môj otec bol 
lekár a  vedel, že táto práca je veľmi ťažká. 
Nočné služby v nemocnici sú náročné nielen 
pre lekára, ale aj pre jeho rodinu, ktorej večer 
chýba. Na druhej strane vedel, že práca v ne-
mocnici pre pacientov je nesmierne krásna. 
Ako hematológ študoval vo svojom odbore 
zahraničnú literatúru a  časopisy. Vedel, že 
v zahraničí, pri podávaní liekov ťažko chorým 
pacientom, je prítomný aj klinický farmaceut. 
Spolu s  lekárom sa podieľa na optimalizácii 
farmakoterapie, aby bola pre pacienta čo 
najlepšia. Na Farmaceutickej fakulte Univer-
zity Komenského (FaF UK) v Bratislave bolo 
v  tom čase trojodborové pregraduálne štú-
dium s odbormi: všeobecná farmácia,  tech-
nologická farmácia a  klinická farmácia. Po 
rozhovoroch s  mojím otcom som si vybrala 
odbor klinická farmácia. Dodnes som mu za 
toto rozhodnutie veľmi vďačná.
 Po skončení fakulty v  roku 1992 

som chcela ísť pracovať do nemoc-
nice v mojom rodnom meste, v Nitre. 
Vtedy tam ešte pracoval aj môj otec 
hematológ a aj môj manžel ako ne-
urológ. Takže moje rozhodnutie bolo 
jednoznačné. V  tom čase už bolo 
v nitrianskej nemocnici zriadené od-
delenie klinickej farmakológie, kde 
pracovala klinická farmakologička 
doc. MUDr. Janka Sirotiaková, PhD., 
a  klinická farmaceutka doc.  PharmDr.  Lívia 
Magulová, PhD. Ako klinické farmaceutky 
sme sa zúčastňovali na lekárskych vizitách 
a lekári s nami konzultovali problémy vo far-
makoterapii. Postupne sa na oddelení zriadilo 
farmakokinetické laboratórium, v ktorom sa 
monitorovali hladiny liekov v telesných teku-
tinách a my, ako klinické farmaceutky, sme 
začali interpretovať tieto laboratórne výsled-
ky. Boli sme v tvorivom tíme nemocničného 
liekového formulára, zakladali sme komisie 
pre antiinfekčnú liečbu, racionálnu farmako-
terapiu a  etickú komisiu. Zúčastňovali sme 
sa lekárskych vizít a  konzultácií u  špecifi c-
kých skupín pacientov (tehotné ženy, starší 
pacienti, pediatrickí pacienti a  pod.). Riešili 
sme problematiku liekových interakcií, indivi-
duálnych dávok liekov a vhodných liekových 
foriem.
 V  súčasnosti vo všetkých týchto činnos-

tiach pokračujem. Väčšinu pracovného 
času mi zaberie interpretácia výsledkov 
terapeutického monitorovania hladín, návrh 
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predĺžený QT interval, nedostatočná funkcia 
eliminačných orgánov, zvýšený renálny klí-
rens a  pod.). Biologická liečba sa dostáva 
aj do iných diagnóz, ako je napríklad lieč-
ba migrény, sklerózy multiplex, či covidu 
a s ňou prichádzajú aj ďalšie farmakotera-
peutické problémy, preto by súčasťou tímu 
v centrách, kde sa podáva biologická liečba, 
mal byť klinický farmaceut.
 V  posledných rokoch sa hovorí 

o  personalizácii farmakoterapie, 
ktorá zohľadňuje špecifi ká jednot-
livých pacientov (súčasné chronic-
ké ochorenia, dialyzovaní pacienti, 
psychiatrickí pacienti, vyšší vek 
a  krehkosť pacientov, nežiaduce 
účinky, alergie a  pod.). Súčasná 
doba rýchleho medicínskeho a far-
maceutického rozvoja si vyžaduje 
už špecializovaného klinického 
farmaceuta, ktorý by pôsobil na 
špecializovaných pracoviskách, 
ako sú psychiatrické nemocnice 
a  liečebne, zariadenia pre dlhodobo cho-
rých, transplantačné centrá, dialýzy, meta-
bolické jednotky a pod.

Kto by sa podľa vás mal usilovať o to, 
aby bol klinický farmaceut nevyhnut-
nou súčasťou oddelení a kliník?
 Dôležitý je dopyt od manažmentov ne-

mocníc. Oni musia pochopiť, že takého od-
borníka potrebujú.
 V  Česku už napríklad každá nemocnica, 

ktorá chce byť akreditovaná, musí mať kli-
nického farmaceuta. Majú klinicko-farma-
ceutickú starostlivosť ukotvenú aj v legisla-
tíve. U nás tomu zatiaľ tak nie je. Ak by sme 
spojili sily – ministerstvo, fakulty, odborníci, 
mohlo by sa to podariť aj tu.
 Ale každá nemocnica, ktorá má nemoc-

ničnú lekáreň, má farmaceutov a  mnoho 
z nich sa potom štúdiom a svojou osobnou 
ambicióznosťou dostanú k  práci klinického 
farmaceuta. Nemocničná lekáreň predsta-
vuje veľký potenciál pre klinickú farmáciu 
v ústavnej starostlivosti.

Ako zvyčajne vyzerá váš pracovný 
deň?
 Ráno sa zúčastňujem sedenia na Internej 

klinike a podľa potreby aj na iných klinikách.
 Ak mám naplánovanú účasť na lekárskej 

vizite, na ktorú sa vopred pripravím, idem 
ráno na vizitu na príslušné oddelenie/klini-
ku. Potom interpretujem výsledky terapeu-
tického monitorovania hladín a  optimalizu-
jem dávkové režimy na základe stanovenej 

koncentrácie liečiva v sére a ostatných far-
makokinetických parametrov, zhodnotím 
interakcie a navrhnem ďalšiu kontrolu kon-
centrácie liečiva v sére. Popritom schvaľu-
jem antiinfekčnú liečbu viazanými antibioti-
kami pre celú nemocnicu, farmakoterapiu, 
ktorá nie je v  nemocničnom liekovom for-
mulári. Riešim konzultácie ohľadom výberu 

vhodného antiinfekčného lieku a  jeho dáv-
kového režimu. Na požiadanie lekára rie-
šim interakcie liekov u polymorbídnych pa-
cientov, podávam rôzne informácie o  lieku, 
hlásim a zaznamenávam nežiaduce účinky. 
Vybavujem farmakoterapeutické konzultá-
cie ambulantných pacientov na požiadanie 
lekárov ako sú tehotné a dojčiace ženy, pa-
cienti s potrebou antibiotickej terapie alebo 
pacienti s potenciálnymi interakciami.
 Ďalšou mojou periodicky opakujúcou sa 

prácou je činnosť v etickej komisii, liekovej 
a antiinfekčnej komisii našej nemocnice.

Aký najťažší/kuriózny prípad ste riešili 
počas svojej kariéry?
 Tých prípadov je veľa. Asi najnáročnejšie 

sú práve konzultácie farmakoterapie počas 
gravidity a hodnotenie rizika užívaných lie-
kov v  nepoznanej gravidite alebo pri chro-
nickom ochorení.

 Zodpovednosť je o to väčšia, že ide spra-
vidla o dva životy. Strach mamičiek o svoje 
nenarodené dieťatko je veľký. Pri užívaní 
liekov v  nepoznanej gravidite sa obávajú 
nežiaducich účinkov na plod. Pri zvážení 
všetkých faktorov je vo väčšine prípadov 
riziko ohrozenia plodu nízke. Budúcim ma-
mičkám všetko trpezlivo vysvetlím a často 
robím pre nich aj takého neprofesionálne-
ho psychológa. O  to väčšiu radosť mám, 
keď mi po pôrode posielajú fotky zdravých 
bábätiek.
 Možno by som spomenula skôr zaují-

mavé prípady. Dve mamičky užívali nele-
gálne kúpené lieky (vo fi tness centrách) 

s  anabolickým účinkom – klenbuterol. Na-
šťastie teraz už nelegálny liek bol kedysi 
liekom na liečbu astmy, takže sme mali 
dostatok údajov o  rizikách a  bezpečnosti 
v gravidite. Oba prípady mali šťastný koniec.
 Tu by som chcela podotknúť, že k  infor-

máciám o  liekoch a  ich účinkoch na plod 
a  dojčené dieťa, ktoré sú riadne zaregis-

trované vo vyspelých krajinách (EÚ, 
USA) sa vieme ľahko dostať. Hod-
notenie rizika na plod je tak podlo-
žené relevantnými faktmi z predkli-
nických skúšaní, retrospektívnych 
štúdií a kazuistík. Žiadne informácie 
nemáme o  ilegálne kúpených lie-
koch, doplnkoch a  aj liekoch zare-
gistrovaných v  krajinách, ktoré nie 
sú dôsledné vo vedení dokumen-
tácie o  predklinickom a  klinickom 
skúšaní liekov na liečbu alebo 
prevenciu. Preto použitie takýchto 
liekov spôsobuje nielen aktuálne 
problémy (nedostatok informácií 

o  interakciách, nežiaducich účinkoch), ale 
aj z dlhodobého hľadiska, keď ho náhodou 
užije tehotná alebo dojčiaca žena.

Koronavírus spôsobil celosvetovo ob-
rovské problémy. Ako ovplyvnil vašu 
prácu v nemocnici?
 Fakultná nemocnica Nitra mala v  druhej 

vlne pandémie hospitalizovaných najviac 
pacientov s COVID-19 na celom Slovensku. 
Lekári aj z iných odborov pracovali na repro-
fi lizovaných lôžkach v  plnom nasadení bez 
dovoleniek a sviatkov. Keďže sa pacientom 
podávala sekundárne aj antibiotická liečba, 
tak naše laboratórium na monitorovanie 
hladín liečiv, vrátane antibiotík, vyšetrovalo 
trikrát viac vzoriek a o toľko viac bolo inter-
pretácií výsledkov. Ako klinická farmaceut-
ka som spolupracovala s  infektológmi, in-
tenzivistami, mikrobiológmi a pneumológmi 
na vypracovaní farmakoterapeutických po-
stupov pre týchto pacientov. Vypracovávala 
som informované súhlasy pre pacientov, 
ktorým sa nasadzovala inovatívna liečba.

V našom časopise sa dlhodobo venuje-
te gravidite a laktácii z pohľadu klinic-
kej farmácie, čím je pre vás fascinujúca 
táto téma, že jej venujete toľko času?
 Je to citlivá a chúlostivá téma a málo ľudí 

sa jej venuje, preto je pre mňa zaujímavá. 
Viem, že je prospešná pre budúcu mamičku 
a jej dieťatko. Táto práca má zmysel, pretože 
potom vidím ten výsledok, keď všetko dobre 
dopadne.

rozhovor
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 Je to komplikovaná oblasť, ktorá si vy-
žaduje vyhľadávanie dát, aktuálnych infor-
mácií, aktuálnych štúdií. Je to veľká téma 
s veľkým progresom.
 Klinický farmaceut, ktorý by bol dostupný 

aspoň v každom kraji by mohol poskytovať 
lekárom konzultácie v tejto oblasti. Ak by ta-
káto „služba“ pre mamičky bola k dispozícii, 
tak by sme mohli zabrániť aj úplne nezmy-
selným prerušeniam tehotenstva z  dôvodu 
farmakoterapie.

Chodia za vami teda aj pacientky na 
odporúčanie lekára, nielen tie hospita-
lizované. Dobre tomu rozumiem?
 Áno. Pacientky za mnou chodia na zák-

lade odporúčania lekára. Musia mať zdra-
votnú dokumentáciu s uvedenou užívanou 
terapiou (dĺžka podávania, dávka, v ktorom 
týždni lieky pacientka užívala, na aké ocho-
renie sa liečila a pod.) a výmenný lístok od 
lekára (najčastejšie je to gynekológ, klinický 
genetik, odborný lekár). Riziko liekov hod-
notím na základe registrovaných informácií 
o lieku, relevantných publikácií, odborných 
prác a publikovaných retrospektívnych štú-
dií a kazuistík. Následne záver posuniem 
opäť lekárovi, ktorý v  korelácii všetkých 
údajov, vyšetrení a klinického stavu pacient-
ky zhodnotí ďalší postup.
 Za odbornú konzultáciu beriem svoj diel 

zodpovednosti. Klinický farmaceut je jeden 
z tímu, ktorý zodpovedá za zdravie pacienta.

Klinické skúšanie liečiv – ako ho pod-
ľa vás na Slovensku vnímajú pacienti 
a odborníci?
 Medicína postavená na dôkazoch sa nedá 

robiť bez klinického skúšania. Ja si myslím, 
že je celkovo v spoločnosti vnímané dobre. 
Je dôležité, aby sa klinické skúšania liečiv 
robili, pretože výskum musí ísť ďalej a musí 
prinášať prínos pre pacientov.
 U  nás v  nemocnici sa klinické skúšanie 

realizuje v  oblasti neurológie, onkológie 
a kardiológie.

Ako hodnotíte stav slovenského zdra-
votníctva a  lekárenstva za posledné 
roky a kam by sa podľa vás mali tieto 
odvetvia uberať?
 Dôležité je stále sa vzdelávať a  poskyt-

núť pacientovi viac odborných a aktuálnych 
informácií. Stále platí, že sa musíme orien-
tovať na individuálneho pacienta. Práve aj 
klinická farmácia by sa mala dostať viac do 
verejných lekární, kde by mali mať lekárnici 

väčší priestor na diskrétny rozhovor s  pa-
cientmi. Zamerali by sa na liekové interak-
cie, správne dávkové režimy s ohľadom na 
funkcie eliminačných orgánov, nežiaduce 
účinky, špecifi cké skupiny pacientov (starší 
pacientmi, tehotné a  dojčiace ženy, onko-
logickí pacienti, obézni pacienti, pacienti 
s  metabolickým syndrómom, s  chronickou 
bolesťou a pod.) Mali by mať prístup k zá-
kladným laboratórnym výsledkom pacienta. 
V ezdraví by sa mali zaznamenávať aj všetky 
vydané voľnopredajné lieky, pretože tie spô-
sobujú, rovnako ako lieky na predpis, nežia-
duce účinky, vstupujú do interakcií, nie sú 
vhodné pre určitú skupinu pacientov a pod.
 Farmaceut vo verejnej lekárni je posled-

ný odborník v  oblasti liekov, ktorý môže 
pacientovi ešte pred užívaním skontrolovať 
farmakoterapiu. Má nezastupiteľnú úlohu 
v  edukácii pacienta, ako správne užívať 
lieky, keď pacient príde do domáceho pro-
stredia. Keď si predstavíte obrovské úsilie 
vedcov na to, aby sa vyvinul nový liek, po-
tom ďalšia náročná práca v  predklinickom 
a  klinickom skúšaní, množstvo adminis-
tratívnej práce, registrácia a  ďalšie úsilie 

lekárov, ktorí stanovia správnu diagnózu. 
Nakoniec máte správnu diagnózu, na ktorú 
máte liek a  ten pacient ho neužije, alebo 
užije nesprávne. Zrazu všetko to úsilie padá.
 Nevyužitým potenciálom lekární je na-

príklad aj úloha v  aktuálnej a  budúcich 
pandémiách. Lekárnici sú najdostupnejší 
erudovaní zdravotnícki pracovníci. Môžu zo-
hrať významnú úlohu v edukácii pacientov, 
v testovaní, v očkovaní.

Rozhovory zvykneme končiť otázkou 
o osobnom živote. Vieme, že už máte aj 
4 vnúčatá. Čo zvyknete robiť, keď máte 
voľno?
 Voľný čas venujem rodine. Čo sa týka 

športov, tak v  lete mám rada plávanie, 
v zime lyžovanie. Občas je to beh či joga.
 Mám veľmi rada divadlo – neunikne mi 

žiadna premiéra v  Divadle Andreja Bagara 
v  Nitre, občas nejaký fi lm, pekná hudba, 
koncerty. Mám rada hory a spoznávanie no-
vých miest a krajín.

 Ďakujem za rozhovor!

 Dr. Göböová má už aj svoj profi l na Instagrame, ktorý má za pár dní už vyše 500 sledovateľov.
Je to edukačný profi l pre tehotné a dojčiace ženy
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L
ekárne, ktoré poskytujú lekárenskú starostlivosť vo forme obchodnej spoločnosti (najmä vo forme s. r. o.) si 

musia splniť nové zákonné povinnosti voči Obchodnému registru SR. V októbri 2020 bola prijatá novela Ob-

chodného zákonníka (OBZ), ktorá prináša pre obchodné spoločnosti viaceré povinnosti v súvislosti so zápisom 

údajov do Obchodného registra SR a zosúladením stavu účinného do prijatia novely s aktuálnym stavom.

Aké povinnosti priniesla 
novela obchodného 
zákonníka pre obchodné 
spoločnosti?
 Obchodné spoločnosti (teda aj lekárne, 

ktoré vykonávajú svoje činnosti formou ob-
chodnej spoločnosti) si musia v zmysle pri-
jatej novely (OBZ) splniť tri nové povinnosti 
voči Obchodnému registru SR (OR SR), a to:
1. Zápis zmeny obmedzenia spôsobu 

konania štatutárnych orgánov spoloč-
nosti – do 30. septembra 2021

2. Potvrdenie alebo zmena údajov o  or-
ganizačnej zložke spoločnosti – do 
30. septembra 2021

3. Zosúladenie identifi kačných údajov 
štatutárnych orgánov a  zakladateľov 
spoločnosti – do 30. septembra 2022

Obmedzenie spôsobu 
konania štatutárneho 
orgánu je už minulosťou
 Ak mala spoločnosť viacerých konateľov, 

niektoré sa rozhodli obmedziť spôsob konania 
týchto konateľov. Napríklad si určili, že kona-
telia môžu konať samostatne do 10-tisíc  €
a nad túto sumu už môžu konať konatelia iba 
spoločne. Takéto obmedzenia spôsobu kona-
nia konateľov sú však už minulosťou a do OR 
SR sa už nezapisujú. Preto, ak ste pri založení 
vašej spoločnosti rozhodli v rámci spoločen-
skej zmluvy/zakladateľskej listiny o  obme-
dzení spôsobu konania štatutárnych orgánov, 
je potrebné vykonať zmenu v OR SR. V tomto 
prípade bola lehota na vykonanie zmeny naj-
neskôr do 30. septembra 2021.
 V prípade, ak nedošlo k zmene týchto úda-

jov, vaša spoločnosť nebude môcť vykonať 
žiadne zmeny v spoločnosti, pretože na váš 
návrh na zápis zmien nebude registrový súd 

ani prihliadať. Dokonca, ak zo strany spo-
ločnosti nedošlo k vykonaniu zmeny v sta-
novenej lehote, registrový súd môže uložiť 
pokutu, a to až do výšky 3 310 €.

Nezabudli ste 
na potvrdenie údajov 
v prípade, ak má vaša 
spoločnosť organizačnú 
zložku?
 Ak má vaša spoločnosť organizačnú zlož-

ku (platí to aj v prípade podnikov a organi-
začných zložiek zahraničných právnických 
osôb), najneskôr do 30. septembra 2021 
bolo potrebné potvrdiť všetky zapísané úda-
je o organizačnej zložke alebo podať návrh 
na vykonanie zmien o  tejto organizačnej 
zložke v OR SR. Za nesplnenie tejto povin-
nosti hrozí sankcia v podobe výmazu danej 
organizačnej zložky z OR SR.

Zosúladenie údajov 
o spoločníkoch 
a konateľoch v OR SR
 Prijatím novely OBZ došlo k zmene rozsa-

hu údajov zapisovaných do OR SR. Vo vzťa-
hu k  spoločníkom a  štatutárnym orgánom 
spoločnosti (konateľom) sa vymedzilo, že sa 
majú okrem iného zapisovať aj ich dátumy 
narodenia a  rodné čísla. V  súvislosti s  tou-
to zmenou sa zároveň stanovila povinnosť 
obchodných spoločností, ktoré tieto údaje 
nemajú zapísané v OR SR, zosúladiť ich s ak-
tuálnymi požiadavkami v zmysle OBZ a záko-
na č.  530/2003 Z. z. o  obchodnom registri 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o obchodnom registri“).
 Pokiaľ obchodná spoločnosť nemá za-

písané v OR SR všetky identifi kačné údaje 

o  spoločníkoch alebo štatutárnom orgáne, 
ktoré vyžadujú právne predpisy, je potrebné 
aby zabezpečila čo najskôr zápis chýbajú-
cich údajov. Najneskôr je potrebné splniť si 
túto povinnosť do 30. septembra 2022.
 Ak nedôjde k  zosúladeniu týchto údajov, 

vaša spoločnosť nebude môcť vykonať 
žiadne zmeny v spoločnosti, pretože na váš 
návrh na vykonanie zmien nebude registro-
vý súd ani prihliadať.
 V  prípade obchodnej spoločnosti, ktorá 

má ako spoločníka alebo konateľa zahra-
ničnú osobu, je taktiež potrebné zapísať 
identifi kačné údaje o tejto osobe. Pokiaľ ide 
o fyzickú osobu a nemá pridelené rodné čís-
lo, zapisuje sa do OR SR napr. číslo pasu, 
pobytového preukazu alebo občianskeho 
preukazu. Ak ide o právnickú osobu, zapisu-
je sa jej identifi kačné číslo.

Dopĺňanie identifi kačných 
údajov sa bude vykonávať 
automatizovane
 Parlament nedávno schválil právnu úpra-

vu, podľa ktorej sa budú identifi kačné úda-
je spoločníkov a  konateľov zosúlaďovať 
automatizovane. O  automatizovanom do-
plnení bude obchodnú spoločnosť informo-
vať registrový súd najneskôr do 31. mája 
2022. V  prípade, ak však obchodnej spo-
ločnosti nebude potvrdenie z  registrového 
súdu doručené v tejto lehote, znamená to, 
že automatizované doplnenie údajov nebo-
lo možné vykonať. V  tomto prípade bude 
musieť obchodná spoločnosť zabezpečiť 
doplnenie údajov sama prostredníctvom 
prípravy jednotlivých podkladov nevyhnut-
ných na vykonanie zápisu zmeny do OR SR. 
Celý proces automatizovaného dopĺňania 
údajov bude závisieť aj od toho, či takto 
schválenú právnu úpravu odobrí aj prezi-
dentka SR.
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Sekretariát spoločnosti
 Janka pracuje na pozícii asistentky vedenia 

už viac ako dva roky a práca ju podľa jej slov 
baví. Pod názvom pracovnej pozície „asis-
tentka“ si človek častokrát predstaví, že celý 
deň len pripravuje kávu a skenuje dokumen-
ty. Je to, samozrejme, súčasť jej práce, ale 
ani z ďaleka to nie je všetko. „Ako asistent-
ka pracujem v prvom rade pre generálneho 
riaditeľa a  riaditeľa divízie obchodu, ktorým 
sa starám o pracovný program, manažujem 
a  dohadujem im stretnutia, komunikujem 
v ich mene či už v rámci fi rmy, ale aj navo-
nok a delegujú na mňa niektoré svoje úlohy. 
Mojou prioritou je čo najviac im uľahčiť prácu 
a odbremeniť ich od administratívnej záťaže. 
Pripravujem a  sumarizujem pre nich rôzne 
podklady a  zabezpečujem distribúciu infor-
mácií od nich smerom k ostatným kolegom 
a od ostatných zase k nim.“
 Janka sa okrem už spomínaných činností 

pravidelne zúčastňuje porád manažmen-
tu, divízie obchodu, rôznych projektových 
stretnutí, ale aj zasadnutí predstavenstva 
spoločností. Zastrešuje nielen ich technickú 
organizáciu, ale na všetkých stretnutiach 
spisuje zápisnicu a sumarizuje rozdané úlohy.

Recepcia, dôležitá súčasť 
sekretariátu
 Asistentka vedenia zodpovedá aj za každo-

denný chod sekretariátu. Poskytuje adminis-

tratívnu podporu aj pre ostatných manažérov 
a ďalších kolegov z iných oddelení a zbiehajú 
sa u  nej informácie na celofi remnej úrovni. 
„Napríklad každá zmluva či iný dokument, 
ktorý je predkladaný štatutárom na podpis, 
prechádza najprv mojimi rukami.“
 Veľmi úzko spolupracuje s  dievčatami 

z  recepcie, s  ktorými organizačne spada-
jú pod jedno oddelenie. „Možno ste sa nad 
tým nikdy nezamýšľali, ale keď zavoláte do 
UNIPHARMY, sme to práve my tri, ktorých 
hlas počujete a  keď k  nám príde návšteva, 
uvidí ako jednu z prvých osôb práve niektorú 
z nás. Cez recepciu a sekretariát prechádza 

aj všetka elektronická a klasická pošta. Spo-
ločne sa tiež staráme o to, aby boli zasadačky 
vždy pripravené pre návštevy, ale aj na inter-
né porady, a  takisto, aby si kolegovia mohli 
v kuchynke doplniť energiu pri šálke kávy či 
čaju,“ upresnila Janka.

Systém práce
 Práca na pozícii asistentky zahŕňa vyváže-

ný mix rutinných a nerutinných činností. Pri 
pravidelne sa opakujúcich činnostiach je vždy 
dôležité nájsť si systém, ako si ich čo najviac 
uľahčiť a zautomatizovať, napríklad predpri-
pravením šablón či využitím rôznych softvé-
rových riešení. „Sú tiež činnosti, s ktorými sa 
stretávam na každodennej báze, ale ich vý-
stup je vždy odlišný, nestretnem sa napríklad 
s dvomi rovnakými telefonátmi. No a, samo-
zrejme, moja práca zahŕňa aj úlohy, ktoré 
si vyžadujú kreativitu pri hľadaní riešenia, 
pretože ako zvyknem hovoriť, na sekretariáte 
niekedy robíme zázraky na počkanie,“ hovorí 
pre časopis Lekárnik Janka a dodáva, že veľ-
ká časť pracovných povinností sa odvíja od 
programu a úloh jej nadriadených a od toho, 
na akých projektoch fi rma pracuje.
 Pondelky a  utorky sú zvyčajne najhek-

tickejšie dni v  týždni, kedy sa koná najviac 
pravidelných porád, návštev a stretnutí a ve-
denie spoločnosti sa nachádza v Bojniciach. 
„Napriek hektickosti týchto dní ich mám 
najradšej, pretože aj keď sa veľa vecí dá 
vyriešiť telefonátom alebo cez Teams, vždy 

P
riateľská, zodpovedná, precízna, vždy usmiata a trpezlivá. Taká je pravá ruka vedenia spoločnosti UNIPHARMA 

– 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Ing. Jana Gondášová. V rozhovore nám prezradila, čo všetko má 

na starosti asistentka vedenia a čo ju na jej práci najviac baví.

 S kolegyňami z recepcie. Zľava: Lucia Kobelová, 
Ing. Jana Gondášová, Nikola Podolcová
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preferujem osobnú komunikáciu. Na den-
nej báze spolupracujem s  kolegami takmer 
zo všetkých oddelení v rámci fi rmy. Vždy sa 
každému snažím pomôcť a byť tu pre nich,“ 
hovorí asistentka vedenia.
 V  jej práci je kľúčové vedieť si priorizovať 

úlohy a vedieť, čo je potrebné vybaviť hneď 
a  čo počká hoci aj do konca týždňa. „Keď 
som začala pracovať ako asistentka, rýchlo 
som zistila, že nie každú úlohu vyriešim na 
jedenkrát. Niekedy ju jednoducho treba pre-
rušiť, pretože príde telefonát alebo e-mail 
s dôležitou požiadavkou, ktorú treba vybaviť 
hneď. Musím myslieť nielen na seba a svoje 
povinnosti, ale aj na úlohy svojich šéfov, aby 
na nič nezabudli a aby boli vždy pripravení na 
stretnutia,“ hovorí Janka.
 Ako to robí, že na nič nezabudne? Priznáva, 

že vyskúšala už rôzne spôsoby poznámok 

a  pripomienok, ale najviac sa jej osvedčili 
tradičné farebné lepiace papieriky, ktoré má 
vždy poruke.
 Značnú časť svojho dňa trávi Janka písa-

ním a prácou na počítači. Táto práca si vy-
žaduje dávku tvorivosti, ovládanie gramatiky 
a profesionálnu komunikáciu. Na škodu urči-
te nie je ani mať technické zmýšľanie.

Nadhľad na celú fi rmu
 Čo si Janka váži na svojej práci? Podľa jej 

slov je to hlavne príležitosť spolupracovať, 
stretávať a učiť sa od skúsených, šikovných 
a  inšpiratívnych ľudí, či už sú to kolego-
via v  rámci fi rmy, alebo odborníci v  oblasti 
farmácie. „Som tiež vďačná, že dostávam 
možnosť rozvíjať svoje znalosti a  zručnos-
ti nielen v  činnostiach, ktoré bezprostredne 

súvisia s  mojou pracov-
nou náplňou, ale vždy sa 
snažím pochopiť aj to, 
čo zahŕňa práca mojich 
ostatných kolegov a ako 
sú jednotlivé oddelenia 
v rámci fi rmy prepojené,“ 
hovorí. Vďaka svojej po-
zícii má nadhľad na celú 
fi rmu a  tým, že pracuje 
najmä s vrcholovým ma-
nažmentom, častokrát 
stojí pri zrode myšlienok 
a riešení problémov, kto-
ré ju ovplyvňujú. „Mô-
žem sa tiež podieľať na 
kreovaní rôznych pripra-
vovaných aktivít a podu-

jatí a zapájať sa do nových projektov, ktoré 
pred nami nikto iný nerobil, a s kolegami sme 
ich vytvorili v podstate od nuly. Okrem toho, 
že ma práca na pozícii asistentky zocelila 
a naučila som sa popri nej lepšie si zorgani-
zovať čas a  robiť viac vecí súčasne, získala 
som vďaka nej nový pohľad na to, čo všetko 
zahŕňa práca lekárnika a  že to ani zďaleka 
nie je len vydávanie liekov pacientom,“ dopĺ-
ňa Janka.

Z rodinnej fi rmy 
do korporátu
 Janka pochádza z Detvy, ale už od strednej 

školy trávi väčšinu času mimo nej. Vyštu-
dovala informačný manažment na Žilinskej 
univerzite v  Žiline. Počas posledných rokov 
štúdia popri škole pracovala v malej IT fi rme 
a hneď po získaní inžinierskeho titulu sa spo-
lu s priateľom presťahovala do Prievidze a za-
mestnala sa v UNIPHARME. „Začiatok nebol 
ľahký, pretože som prišla z  malej rodinnej 
fi rmy, ktorá zamestnávala približne 40 ľudí, 
do veľkého korporátu, kde v  tom čase pra-
covalo viac ako 700 ľudí a kde bola úplne iná 
fi remná kultúra. Postupom času som si ale 
na túto zmenu zvykla a pracujem tu už viac 
ako 2 roky. Hoci som od začiatku svojho pô-
sobenia v UNIPHARME na sekretariáte, moja 
pracovná náplň sa postupne vyvíjala,  kom-
petencie sa rozšírili a zmenil sa tiež kolektív 
najbližších ľudí, s ktorými spolupracujem.“

Aké vlastnosti
a zručnosti musí

mať človek na tejto pozícii?
„V  prvom rade je to určite profesionál-
ne vystupovanie, pretože pri komuniká-
cii s klientmi a inými partnermi asistent-
ka reprezentuje nielen svojich šéfov, ale 
aj fi rmu ako takú. Taktiež je dôležité mať 
zmysel pre zodpovednosť, precíznosť, 
organizáciu, vedieť si určiť priority, byť 
dôveryhodná a  spoľahlivá a  mať dáv-
ku trpezlivosti. Nevyhnutnosťou na tej-
to pozícii je aj myslieť za šéfa a  byť tu 
preňho, vedieť čítať medzi riadkami, po-
čúvať ľudí, predvídať a občas aj byť pro-
aktívna. Niekedy je tiež potrebná krea-
tivita,  schopnosť hľadať neštandardné 
riešenia a aspoň nejaká technická zruč-
nosť. A ak chcete byť vo svojej práci nao-
zaj dobrí, pridajte aj niečo navyše.“

Pýtame sa

 Ing. Jana Gondášová

 Ing.  Jana Gondášová počas porady s  kolegami Mgr.  Simonou 
Sulovskou - event manažérkou, Mgr.  Jurajom Dvončom - vedúcim 
odboru predaja a  Jaroslavom Kobuldom - vedúcim odboru logistiky 
a podporných činností
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obchodná reprezentantka

MVDr. Jana Kapsdorferová
PLUS LEKÁREŇ

 Každý rok, v období chrípkovej sezóny, sa 
pacienti pri pociťovaní prvých ťažkostí často 
vyberú najskôr do lekárne, aby si vypýtali 
radu a voľnopredajný prípravok. Minulý rok 
sme však „vďaka“ protipandemickým opat-
reniam nezaznamenali takú chrípkovú se-
zónu, ako to bývalo v minulosti. Tá sa však 
môže vrátiť kedykoľvek v plnej sile. Okrem 
liekov by im však lekárnik mohol v budúc-
nosti aj u nás odporučiť i očkovanie, ktoré by 
mohli vykonávať priamo v lekárni.

 Lekárnici v  zahraničí, najmä na západe, 
mohli očkovať vo svojich lekárňach už v 90. 
rokoch minulého storočia. V rámci zvyšova-
nia kompetencií a  nejakej špecializácie le-
kárnikov som za to, aby mohli aj dnešní slo-
venskí lekárnici očkovať svojich pacientov, 
ktorých dobre poznajú. Samozrejme, myslím 
si, že by to mala byť výsada a nie povinnosť 
farmaceutov. Tí, ktorí sa na to budú cítiť 
a  budú to vedieť kapacitne zvládať, by ta-
kúto možnosť od zdravotníctva mali dostať.
 Nechcem nijako znevažovať profesiu zdra-

votných sestier, ale ak môžu ony očkovať, 
prečo by túto možnosť nemohli mať vysoko-
školsky vzdelaní lekárnici, ktorí si prostred-
níctvom ďalšieho vzdelávania naštudujú 
a „odpraxujú“ celý proces vakcinácie.
 Treba však myslieť na to, že nielen pri 

tejto kompetencii, ale aj pri všetkých iných 
povinnostiach, ktoré lekárnikom pribúdajú, 

sa často zabúda na ich ohodnotenie. Lekár-
nik je plnohodnotný zdravotnícky pracovník 
a často sa dostáva do situácií, že štát roz-
hodne o nejakej legislatíve, on si splní svo-
je povinnosti načas, ale ohodnotenie za to 
nedostane.
 Čo sa týka osvety, lekárnici ju denne robia 

už iba tým, že k dispenzácii pridajú svoje od-
borné poznatky o probléme či liečive. Viem 
si však predstaviť aj rôzne osvetovo-vzde-
lávacie kampane, ktoré by lekárnici mohli 
robiť. Lekárnik v obci, či v menšom meste 
je tým najbližším zdravotníkom, ktorý poradí 
na počkanie a častokrát ho pacienti považu-
jú za blízku osobu.

lekárnička

Mgr. Kristína Hodorová 
lekáreň Laborecká, Humenné

 Lekárnik by podľa môjho názoru nemal 
odporúčať očkovanie, pretože každý pa-
cient je iný, špecifi cký a  jeho zdravotný 
stav pozná jedine jeho ošetrujúci lekár, 
ktorý by mal vedieť, kedy a aké očkovanie 
má odporučiť.

 Určite si nemyslím, že by lekárnik mal 
šíriť osvetu, ale mal by pacientovi odpo-
vedať na otázky spojené s očkovaním ako 
napríklad: zloženie a pôvod vakcín, dostup-
nosť aktuálnych vakcín, mal by ozrejmiť, 
v akom čase roka je vhodné/nevhodné sa 
dať zaočkovať. Lekárnik má už teraz dosť 

ako to vidím ja

N
a chrípku na Slovensku ročne zomrie približne 800 ľudí. Očkovať proti to-

muto ochoreniu sa však dáva asi iba 2 % populácie. Respondentov v no-

vembrovej rubrike Ako to vidím ja sme sa pýtali, či by lekárnik mal odporúčať 

pacientom očkovanie proti chrípke alebo inak šíriť osvetu. Ďalej nás zaujíma-

lo, či podľa nich bude môcť lekárnik už v budúcej sezóne očkovať zdravých 

pacientov proti chrípke. Slovenská lekárnická komora nedávno iniciovala 

vznik expertnej platformy Fórum za dostupnejšie očkovanie. Spolu s ďalší-

mi odbornými autoritami aktívne otvorili diskusiu o  možnostiach rozšírenia 

očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť sú-

časťou dobre fungujúceho imunizačného systému. O tejto téme hovoril počas 

22. lekárnického kongresu v Žiline aj prof. Ján Klimas, dekan Farmaceutickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci zvyšovania kompetencií 

lekárnikov by sa tak po dodatočnom vzdelávaní, certifi kácii lekárnikov a od-

stránení technickej bariéry mohlo pristúpiť k tomuto kroku. Podľa dekana by 

sa so vzdelávaním mohlo začať možno už o rok.
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kľúčovú aktivitu k tomu, aby lekárne posil-
nili svoj status zdravotníckeho zariadenia 
v  očiach verejnosti. Diverzifi kácia lekární 
smerom k  poskytovaniu aj iných zdravot-
níckych služieb než poskytovanie liekov je 
nevyhnutná pre rozvoj nášho stavu.

lekárka

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné 
lekárstvo

 Odpoveď na to, či by lekárnik mal odporú-
čať pacientom očkovanie proti chrípke alebo 
inak šíriť osvetu je jednoznačná – určite. 
Farmaceutov vnímam ako dôveryhodných 
partnerov v  systéme zdravotnej starost-
livosti. Myslím, že už teraz sa vykonáva 
v  priestoroch lekárne edukácia pacientov, 
ak sa pacient pýta, resp. aj samotný perso-
nál šíri osvetu a ochotne poradí a to nielen 
ohľadom očkovania.
 Myšlienke a  vôbec realizácii očkovania 

mimo ambulancie lekára sa nebránim. Do-
konca to považujem za významný krok, 
ktorý môže prispieť k  vyššej zaočkova-
nosti a  ochrane populácie pred infekčnými 
ochoreniami. Očkovanie v lekárňach skôr, či 
neskôr iste bude. Rok sa mi však vidí ako 
krátky časový interval, aby sa zvládli všet-
ky potrebné kroky k zavedeniu efektívneho 
a bezpečného procesu jednak pre pacienta, 
ale aj pre očkujúci personál. Do postgradu-
álneho vzdelania farmaceutov je potrebné 
zaradiť tému očkovanie, dokvalifi kovať ich 
napr. certifi kačnými kurzmi, je nutné upra-
viť legislatívu, dohodnúť sa zo zdravotnými 
poisťovňami, NCZI atď.

problémov vysvetľovať pacientom, prečo 
napríklad ich poisťovňa vakcínu preplatí 
a  iná nie (napr. fl uenz vakcína pre deti). 
Toto sú podľa mňa veci, ktoré by mal lekár-
nik pacientovi ozrejmiť.
 To, či bude môcť lekárnik už budúcu se-

zónu očkovať pacientov proti chrípke si 
netrúfam odhadnúť. Neviem ani to, ako do-
padol prieskum SLeK-u ohľadom tejto témy. 
Ani v našom pracovnom kolektíve nevidíme 
priestor na očkovanie pacientov priamo v le-
kárni – a  to z  viacerých dôvodov. Myslím, 
že aj SLeK určite tieto dôvody pozná, keďže 
boli súčasťou prieskumu. Bola by som rada, 
ak by takéto kompetencie lekárnikov boli aj 
v budúcnosti možnosťou slobodnej voľby.

zástupca pacientov

PharmDr. Dominik Tomek, 
MPH, PhD., MSc., D-UCBL
1. viceprezident Asociácie na ochranu práv 
pacientov

 Lekárnik by mal odporúčať pacientom 
očkovanie proti chrípke a šíriť osvetu. Je to 
jedinečná príležitosť, ako sa lekárnici môžu 
prihlásiť ku svojmu vzdelaniu a poslaniu. Je 
to zároveň šanca, ako propagovať lekáreň 
ako zdravotnícke zariadenie a  prekonávať 
videnie lekární v  časti verejnosti ako ob-
chodu. Je to zároveň kľúčové na podporenie 
snáh o očkovanie v lekárňach.
 Či sa už v budúcej sezóne budú očkovať 

pacienti v lekárňach si nie som istý, aj keď 
by som si to v záujme pacientov a  lekárni-
kov veľmi prial. Verme ale, že očkovanie 
v  lekárňach je už na dohľad. Vidím to ako 

ako to vidím ja

advertoriál

PONUKA PRÁCE

Lekáreň Pharmapuls, s. r. o. v Leviciach hľadá do svojich 
radov farmaceuta.

Nástupný plat je 1500 – 1800 eur.

Pozícia je vhodná aj pre absolventa.

V prípade záujmu o prácu alebo o bližšie informácie 
kontaktujte Mgr. M. Štipkovú na tel. č.: 0902 740 160

aktuálne

Lekárnici idú príkladom
Očkujú sa proti chrípke

 Členovia vedenia Slovenskej lekár-
nickej komory (SLeK) sa dali zaočkovať 
proti chrípke. Svojím osobným príkladom 
chcú motivovať aj ďalších kolegov, ich 
rodiny a verejnosť. Šírením osvety o dô-
ležitosti očkovania proti chrípke chcú 
ako odborná autorita prispieť k  zvyšo-
vaniu dôvery v očkovanie a tým pomôcť 
predchádzať zbytočným, odvrátiteľným 
úmrtiam, preukázateľne spojeným s ná-
sledkami chrípky, ako aj iných, očkova-
ním preventabilných infekčných ocho-
rení. SLeK takto spustila kampaň na 
podporu očkovania proti chrípke.

Viceprezidentka SLeK, PharmDr. Miroslava 
Snopková, PhD.
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 Nemeckí vedci skúmali účinky viac ako 
100 antibiotík na črevný mikrobióm a  na 
základe toho navrhujú spôsob, ako možno 
zmierniť sprievodné poškodenia pri antibio-
tickej liečbe na „bakteriálnych mierumilov-
ných obyvateľov čriev.“
 Antibiotiká zachraňujú životy, ale nie sú bez 

nežiaducich účinkov. Antibiotická liečba často 
ovplyvňuje prospešné baktérie v čreve a poško-
dzuje mikrobióm. Doposiaľ sa neuskutočnil sys-
tematický výskum zameraný na to, ktoré anti-
biotiká pôsobia na ktoré črevné baktérie a akým 
spôsobom. Tím vedcov okolo Dr. Lisa Maier 
z Univerzity v Tübingene informoval v odbornom 
časopise Nature o výsledkoch ich výskumu. Na-
vrhujú aj stratégiu na možné zmiernenie nega-
tívnych účinkov na črevný mikrobióm.
 V štúdii skúmali, ako 144 rôznych antibio-

tík ovplyvňuje rast a prežívanie 27 kmeňov 
črevných baktérií. Pre viac ako 800 kombi-
nácií antibiotík a  kmeňov baktérii určili aj 
koncentrácie, pri ktorých konkrétne antibio-
tiká pôsobia na tieto črevné baktérie.
 Experimenty napríklad ukazujú, že tetracyk-

lín a makrolidy pôsobia nielen bakteriostaticky, 
ale môžu pôsobiť aj baktericídne. Podľa tla-
čovej správy Univerzity v  Tübingene, približne 
polovica testovaných kmeňov črevných bak-
térií neprežila liečbu týmito triedami antibiotík. 
Selektívny účinok na rôzne kmene by mohol 
viesť k tomu, že niektoré baktérie neúmyselne 
zmiznú z črevného mikrobiómu oveľa rýchlejšie, 

ako iné. To by mohlo vysvetľovať závažné zme-
ny v črevnom mikrobióme, ktoré sa vyskytujú 
u niektorých pacientov po liečbe antibiotikami.
Najsilnejšie nájdené „protilátky“
 Aby sa tomu zabránilo, vedci skúmali, či 

nasadenie druhej účinnej látky môže zabrá-
niť škodlivým účinkom na črevný mikrobióm 
a zároveň by umožnil antibiotikám zachovať 
si účinok proti patogénom. Kombinovali 
antibiotiká erytromycín alebo doxycyklín 
s takmer 1200 liekmi, aby našli lieky, ktoré 
chránia B. vulgatus ako aj B. uniformis, dva 
bežné druhy črevných baktérií pred antibio-
tikami bez toho, aby narušili ich účinok.
 Našli niekoľko neantibiotických liekov, ktoré 

by mohli „zachrániť“ tieto črevné baktérie a prí-
buzné druhy. Z 19 identifi kovaných pozitívnych 
výsledkov sa 14 testovalo v  širšom rozsahu 
koncentrácií. Desať kombinácií si zachovalo 
významnú antagonistickú aktivitu. Najsilnejšími 
„protilátkami“ boli antikoagulans dikumarol, liek 
proti dne benzbromaron a nesteroidné protizá-
palové lieky kyselina tolfenamová a difl unisal.
 Následné experimenty ukázali, že kombi-

nácia s druhou účinnou látkou by mohla fun-
govať v  kontexte prirodzeného mikrobiómu. 
U myší kombinácia erytromycínu s protilátkou 
zmiernila úbytok určitých druhov črevných 
baktérií z čreva. Podobne aj protilátky chránili 
ľudské črevné baktérie pred erytromycínom 
v komplexných bakteriálnych spoločenstvách 
získaných zo vzoriek ľudskej stolice.
 „Náš prístup v  kombinovaní antibiotík 

s  ochrannou protilátkou, by mohol otvoriť 
možnosti na zníženie škodlivých nežiadu-
cich účinkov antibiotík na náš črevný mik-
robióm,“ zhrnul Maier. Žiadna „protilátka“ 
však nedokáže ochrániť všetky baktérie 
v črevách, najmä preto, že sa u jednotlivých 
ľudí veľmi líšia. Tento koncept však otvára 
dvere pre vývoj nových personalizovaných 
stratégií na ochranu črevného mikrobiómu.
 Zdroj: PHARMAZEUTISCHE ZEITUNG

 z 15. októbra 2021

 Farmaceutický výrobca Pfi zer získal EÚ po-
volenie na uvedenie na trh pre nový inhibítor 

kinázy abrocitinib (Cibinqo®). Tento JAK – in-
hibítor (inhibítor Janus – kináz) by mal na trh 
prísť vo forme fi lmom obalených tabliet.
 Len na jeseň minulého roka získal EÚ 

povolenie pre uvedenie na trh baricitinib 
(Olumiant® od farmaceutickej spoločnosti 
Lilly) ako prvý zástupca skupiny inhibítorov 
Janus – kináz (JAK) v  indikácii atopickej 
dermatitídy, známa aj ako neurodermatitída. 
V auguste ho nasledoval ďalší zástupca tejto 
terapeutickej skupiny upadacitinib (Rinvoq® 
od spoločnosti Abbvie). Obe tieto účinné lát-
ky už boli na trhu v iných indikáciách.
 Abrocitinib by ako tretí zástupca JAK – in-

hibítorov mohol čoskoro vstúpiť na trh špe-
ciálne pre pacientov s  neurodermatitídou, 
pretože uprostred októbra vydal Výbor pre 
humánne lieky (CHMP) Európskej liekovej 
agentúry (EMA) príslušné odporúčanie pre 
povolenie pre uvedenie na trh, a  to pre do-
spelých pacientov so stredne ťažkou až ťaž-
kou formou atopickej dermatitídy, ktorí sú 
vhodní adepti pre systémovú liečbu. Účinná 
látka by mala byť dostupná v dávkovaní 100 
a 200 mg ako fi lmom obalené tablety, ktoré 
sa užívajú raz denne. „Abrocitinib preukázal 
významnú účinnosť v porovnaní s placebom, 
vrátane zmiernenia charakteristického chro-
nického svrbenia, rýchleho zlepšenia stavu 
kože, rozsahu a závažnosti ochorenia, ako aj 
priaznivého pomeru benefi t vs. riziko,“ zhrnul 
jeden z autorov štúdie, profesor Dr. Diamant 
Thaci z Univerzity medicíny v Lübeck, v tlačo-
vej správe spoločnosti Pfi zer.
 Podľa spoločnosti Pfi zer by mohla EÚ ko-

misia udeliť povolenie pre uvedenie na trh 
pre tento liek ešte v priebehu tohto roka. Vo 
Veľkej Británii a Japonsku je abrocitinib už 
schválený pre uvedenie na trh.
 Zdroj: PHARMAZEUTISCHE ZEITUNG

 z 18. októbra 2021

Vedci analyzovali účinky 144 antibiotík na 
najbežnejšie črevné baktérie a  navrhli nový 
prístup na zmiernenie negatívnych účinkov 
antibiotickej liečby na črevný mikrobióm

JAK – inhibítor abrocitinib dokázal v klinických 
štúdiách zlepšiť nielen vzhľad kože, ale aj 
zmierniť pocity svrbenia pri neurodermatitíde 
u pacientov
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V 
roku 2020 bolo pár dní pred ohláseným termínom (2. októbra 2020) pre pandémiu covidu zrušené 

25. sympózium z dejín farmácie, ktoré pripravila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koši-

ciach a Klub dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach vo vzácnej spolupráci so Štátnym ar-

chívom Prešov, pracovisko Archív Poprad – Spišská Sobota. Termín bol odložený na neurčitý čas, na obdobie, 

kedy sa epidemiologická situácia na Slovensku stabilizuje.

 V  júli tohto roku bol medzi usporiadateľ-
mi dohodnutý nový termín, ktorým sa stal 
17. september. Za prísnych hygienických 
opatrení, žiaľ, s  vylúčením neaktívnych 
účastníkov, sa nakoniec podarilo tento zá-
mer uskutočniť. Prednášatelia – pracovníci 
archívov, knižníc, múzeí, univerzít a  iných 
bádateľských ústavov z  celého Slovenska 
a Českej republiky – sa zišli v podnetných, 
historicky cenných priestoroch pracoviska 
Štátneho archívu v  Poprade, jeho pamiat-
kovo nesmierne vzácnej mestskej časti 
Spišská Sobota, kde ich privítala jeho ria-
diteľka PhDr.  Božena Malovcová a  „do-
máca“ hlavná organizačná koordinátorka 
sympózia PhDr.  Zuzana Kollárová, PhD. Je 
potrebné podotknúť, že všetky na sympóziu 
prezentované výsledky bádania jednotlivých 
prednášateľov sú publikované v  Zborníku 
prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie.1 
Jeho editorom – podobne ako editorom jeho 
štyroch zborníkových predchodcov z  rokov 
2016 – 2019 2 3 4 5 je Univerzita veterinárske-
ho lekárstva a farmácie v Košiciach a hlavnú 
zásluhu na jeho vydaní má osvedčený tan-
dem Anton Bartunek a Richard R. Senček. 
K  jeho zdarnému vydaniu prispeli aj obaja 
odborní recenzenti, PhDr.  B. Malovcová 
a PhDr. Peter Kovaľ, PhD.

 Organizátori a prednášatelia jubilejného 25. sympózia z dejín farmácie zo SR a ČR v knižnici Štátneho 
archívu Prešov – pobočka Poprad v Spišskej Sobote

Dom lekárnika PhMr. Aurela Scherfela vo Veľkej, dnes časti 
Popradu. V súčasnosti je v ňom expozícia o živote tejto osobnosti 

a malé farmaceutické múzeum, ktoré spravuje Klub Veličanov.
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 Hosťom podujatia bol aj predseda Klubu 
Veličanov, Milan Hámor, z  popradskej mest-
skej časti Veľká. Klub prevádzkuje tamojší 
Scherfelov dom, v ktorom sa narodil a pôsobil 
lekárnik Jonathan Scherfel a  jeho slávny syn 
Aurel Scherfel, lekárnik, prírodovedec a zakla-
dajúci člen agilného Spišského spolku lekárov 
a lekárnikov. Pri svojom príhovore pán Hámor 
pozval účastníkov sympózia aj na návštevu 
Scherfelovho domu. Uskutočnila sa v príjem-
nej spoločenskej atmosfére po skončení sym-
pózia. Klub má hlavnú a chvályhodnú zásluhu 
na propagovaní a udržiavaní kultúrneho a ma-
teriálneho dedičstva svojho slávneho rodáka.

 Po tomto úvode nasledovala odborná časť 
akcie. Bolo odprezentovaných 9  z  pôvod-
ných 13 prednášok:

 PhDr.  Z. Kollárová, PhD. /MV SR, Štát-
ny archív Prešov, pracovisko Archív Po-
prad/: Z histórie zdravotníctva a lekárnictva 
v Popra de – Veľkej

 PhDr. Richard R. Senček, PhD. /Slovenské 
banské múzeum, Banská Štiavnica/: Flittne-
rova lekáreň v Banskej Bystrici

 PhDr.  E. Cintulová /Múzeum Kežmarok, 
Kežmarok/: Expozícia Spolku spišských le-
károv a lekárnikov na Kežmarskom hrade

 RNDr.  Anton Bartunek, PhD. /Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie, Koši-
ce/: Životný príbeh farmaceuta a mikrobio-
lóga doc. RNDr. PhMr. Juraja Keletiho, CSc.

 Mgr. Ladislav Svatoš /České farmaceutic-
ké múzeu, Kuks/: Vývoj sítě lékáren v  Če-
chách – stav a perspektivy výzkumu

 PhDr.  Daniel Harvan /Slovenské banské 
múzeum, Banská Štiavnica/: K banskoštiav-
nickej lekárnickej rodine Sztankayovcov

 Mária Adamová /Štátny archív Banská 
Bystrica, pracovisko Archív Lučenec/: Ján 
Daniel Perliczi – lekár a lekárnik Novohrad-
skej stolice

 MVDr.  Miloš Jesenský, PhD. /Vydava-
teľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica/: Rastlinné drogy v  ná-
zvosloví slovenských prameňov 16. až 
18. storočia

 Mgr.  Marta Švolíková /MV SR, Štátny 
archív Nitra, pracovisko Archív Levice/: 
Lekáreň Salvator. Založenie tretej lekárne 
v Leviciach

 Autori ostatných štyroch príspevkov sa 
z  rôznych dôvodov ospravedlnili, ale aj ich 
prednášky sú publikované v Zborníku:

 Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D. /FaFUK Hradec 
Králové, Katedra sociální a klinické farmacie/:
Farmacie benediktinského řádu v  českých 
zemích v období raného novověku

 doc. PhDr. František Šimon, PhD. /FiF UPJŠ 
Košice, Katedra romanistiky/: Medicína a far-
mácia v Belovom opise Spišskej stolice

 Mgr.  Zuzana Krokosová /FiF UPJŠ, Koši-
ce/: Opis Trenčianskych Teplíc od Andreja 
Hermanna

 PhDr.  Peter Vítek /MV SR, Štátny archív 
Žilina so sídlom v  Bytči, pracovisko Archív 
Liptovský Mikuláš/: Lekárne a  lekárnici 
v Liptove

 Všetky príspevky sú charakteristické vy-
sokou odbornou a profesionálnou úrovňou, 
bezo sporu porovnateľnou s  európskou 
špičkou a  bez výnimky výrazne prispeli 
k poznaniu doteraz neznámych, alebo málo 
známych kapitol historického vývoja slo-
venského i  českého lekárnictva. Ich autori 
i  ďalší záujemcovia o  dejiny farmácie sú 
prísľubom a nádejou pre ďalší úspešný roz-
voj tejto špecifi ckej oblasti dejín vied a tech-
niky v našich zemiach. Úctu a poďakovanie 
za organizáciu a  veľmi príjemné a  priateľ-
ské prostredie si zaslúžia predovšetkým 
priami organizátori akcie zo ŠA v Poprade, 
jeho riaditeľka PhDr. B. Malovcová a PhDr. 
Z. Kollárová, PhD.

Zborníky prednášok z 21. – 25. sympózia z dejín farmácie   /2016 – 2021/, ktorých editorom bola 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
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NRSYS informuje

 Zrejme mnohí z  vás nevedia, že naša 
spoločnosť začala písať svoju históriu 
ešte za bývalého režimu, kedy sme začali 
elektronizáciu poľnohospodárskych ná-
kupných a zásobovacích družstiev. V  roku 
1991 z  týchto prvopočiatkov IT sektoru 
na Slovensku vznikla spoločnosť NRSYS, 
ktorú som ako čerstvý absolvent zakladal 
spoločne s  mojimi šiestimi spoločníkmi. 
Postupne sme vytvorili prvé skladové hos-
podárstvo a neskôr účtovný a pokladničný 
systém. Vytvorili sme prvý slovenský sys-
tém pre distribúciu liekov a  napísali sme 
prvú lekáreň. V  tomto období sme boli 
len malá skupinka nadšencov. V noci som 
programoval požiadavky zákazníkov a cez 
deň ich chodil inštalovať do jednotlivých 
prevádzok. Niektorí mladší kolegovia si to 
možno nevedia predstaviť, no každú som 
osobne navštívil a z diskety skopíroval ak-
tualizáciu programu. Keď sa dnes spätne 
obzerám za našimi začiatkami, príde mi až 
neuveriteľné, že dnes sa o  vaše pohodlie 

stará 80 ľudí, ktorí dokážu spravovať tisíc-
ky klientov väčšinou vzdialene.

 Verím, že najväčším tajomstvom nášho 
úspechu je najmä zodpovedný a  ústretový 
prístup k našim klientom. Preto prvé veľké 
ďakujem by som chcel vyjadriť práve vám, 
milí zákazníci – vám všetkým, ktorí s nami 
dlhé roky spolupracujete, no aj tým, ktorí sa 
nám rozhodli prejaviť dôveru v  posledných 
rokoch. Vždy sa snažíme byť pre vás oporou 
v  zložitých momentoch vášho podnikania 
a tiež partnerom pri vašom raste a rozvoji. 
Verím, že hoci každý, kto niečo robí, sem 
tam urobí aj chybu, môžem povedať, že 
spolupráca s  našimi zákazníkmi je úspeš-
ná a napomáha v rozvoji obidvom stranám. 
Tiež by som sa chcel poďakovať všetkým 
obchodným partnerom, dodávateľom a pod-
porovateľom, ktorí nám celé roky umožňo-
vali sa vyvíjať a starať sa o stále narastajúci 
počet klientov. V  neposlednom rade patrí 
poďakovanie všetkým súčasným aj bývalým 

zamestnancom spoločnosti, vďaka ktorým 
dostávali naši zákazníci prvotriedny ser-
vis počas celých troch dekád. Rovnako sa 
chcem poďakovať ich rodinám a priateľom 
za podporu a trpezlivosť aj počas nočných, 
či víkendových zmien, ktorých bolo za tie 
roky neúrekom.

 Prežili sme s vami 30 rokov – produktív-
nych a  úspešných, ale aj náročných. Ne-
chceme sa preto pozerať len dozadu a spo-
mínať na bývalé úspechy, hľadíme vpred, 
do budúcnosti, ktorú by sme chceli zdieľať 
s  vami. Som naozaj hrdý, že NRSYS patrí 
k technologickej špičke na Slovensku a sof-
tvér Pharmacy je stále prvou voľbou pre slo-
venské lekárne, či už verejné, alebo nemoc-
ničné. Som nesmierne rád, že v uplynulých 
rokoch sa nám podarilo úspešne rozbehnúť 
sekciu medicínskych prístrojov a  teším sa, 
že budeme môcť prispieť k rozvoju moder-
nej medicíny zavádzaním najnovších tech-
nológii v  zobrazovacej technike aj umelej 
inteligencii. Verím, že skúsenosti, ktoré sme 
za tých 30 rokov nazbierali nám pomôžu pri-
nášať stále nové nápady do oblasti lekáren-
skej starostlivosti na Slovensku a  posúvať 
našich zákazníkov stále vpred, aby mohli čo 
najlepšie pomáhať svojim pacientom.

 Ďakujeme za prejavenú dôveru a  pevne 
dúfame, že ju nesklameme ani v  budúc-
nosti. Sme tu pre vás už 30 rokov a chceme 
naďalej prinášať inovácie a zostať technolo-
gickým lídrom a jednotkou na trhu.

Pri príležitosti výročia zvykne každý z  nás bilancovať, roz-

mýšľame, ako sme prežili uplynulé roky, čo dôležité formo-

valo náš život i čo sme mohli urobiť lepšie. Aj keď oslavuje svoje 

jubileum fi rma, zhodnotenie jej doterajšieho pôsobenia na trhu 

je rozhodne na mieste. A keďže 30 rokov na slovenskom trhu 

sa neprežíva jednoducho, čo mi určite všetci podnikatelia po-

tvrdia, zamýšľal som sa najmä nad tým, čomu vďačíme za mož-

nosť osláviť našu tretiu dekádu.
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lenejšie objekty, čím sa regenerujú,“ hovorí 
MUDr. Katarína Kornfeld, očná lekárka.
 Predchádzať problémom s  očami pomôžu 

tiež pravidelné návštevy očnej ambulancie, 
keďže viaceré z nich ešte nemusíme pociťo-
vať, ale už môžu byť prítomné. Na pravidelné 
prehliadky by však nemali zabúdať ani ľudia 
s už diagnostikovanými dioptrickými chybami. 
„Na opätovné premeranie by mali chodiť raz za 
rok a uistiť sa, že používajú správnu hodnotu 
dioptrií. V exteriéri by mali nosiť kvalitné slneč-
né okuliare s adekvátnym fi ltrom a stupňom 
zafarbenia sklíčka,“ pokračuje MUDr.  Korn-
feld. Dôležité je nefajčiť, keďže nikotín je veľ-
kým rizikovým faktorom práve pri ochoreniach 
sietnice. Pomôcť môže kvalitná strava, a  to 
najmä potraviny s obsahom luteínu a zaexan-
tínu, ktoré sa nachádzajú v zelenom a žltom 
ovocí a  zelenine. Tieto látky chránia sietnicu 
pred pôsobením voľných radikálov.
 Zdroj: VšZP

Úrazy pripútajú na nemocničné 
lôžko najčastejšie seniorov
 V roku 2020 Národné centrum zdravotníckych 

informácií (NCZI) zaznamenalo 65 960 hospita-
lizácií na základe úrazu. Hospitalizovaní mali 
v  najvyššej miere diagnostikované poranenia 
následkom pádu, tvorili 63,7 % (42 048 osôb).
 Pacienti s  nutnosťou hospitalizácie ná-

sledkom úrazu v priemere strávili na lôžku 
6,3 dňa. V roku 2020 boli následkom úrazu 
vo vyššej miere do ústavnej starostlivos-
ti prijímaní muži ako ženy. Hospitalizovaní 
muži v  tomto prípade tvorili 54,1  %, ženy 
tvorili zvyšok hospitalizovaných.
 Z porovnania jednotlivých vekových skupín 

hospitalizovaných pacientov vyplynulo, že 
najviac osôb s  nutnosťou lôžkovej starost-
livosti po úraze bolo vo veku 65 a viac rokov.
 Zdroj: NCZI

Najviac ereceptov lekári 
predpísali v marci
 V pandemickom období stúpa počet pred-

písaných ereceptov. Najviac ich zatiaľ lekári 
predpísali v marci (5 812 641) a v septembri 
(5 681 446) tohto roka. K polovici októbra 
ich bolo na Slovensku predpísaných už viac 
ako 46-milónov.
 Zdroj: NCZI

COVID preukaz nie je zdravotnou 
dokumentáciou
 Častým argumentom ľudí, ktorí sa nechcú 

preukázať svojím Digitálnym COVID preu-
kazom EÚ, napríklad pri návšteve reštau-

rácií býva, že tento preukaz je zdravotnou 
dokumentáciou. V  tomto prípade však platí 
zákonom stanovená výnimka podľa § 102al 
ods. 2 zákona 578/2004. V  takejto situácii 
sa preto výsledky antigénových testov a RT-
PCR testov nestávajú súčasťou zdravotnej 
dokumentácie osoby.
 Digitálny COVID preukaz EÚ ja vytvorený 

na základe Nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady EÚ 2021/953 o rámci pre vy-
dávanie, overovanie a uznávanie interopera-
bilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu 
COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní toh-
to ochorenia s  cieľom uľahčiť voľný pohyb 
počas pandémie. Preukazy obsahujú iba 
obmedzený súbor nevyhnutných informácií 
a  pri overovaní sa kontroluje len platnosť 
a pravosť preukazu overením toho, kto pre-
ukaz vydal a  podpísal. Deväťmiestny alfa-
numerický kód je automaticky vygenerova-
ný a pridelený občanovi systémom, z čoho 
tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej 
dokumentácie.
 Prevádzky teda pri svojej povinnosti kon-

trolovania Digitálnych COVID preukazov EÚ 
neporušujú zákon a  návštevníci majú po-
vinnosť preukázať sa dokladom o očkovaní, 
prekonaní či o výsledku testov na COVID-19, 
ktoré nie sú zdravotnou dokumentáciou.
 Zdroj: MZ SR

Stále dominuje delta variant
 Delta variant vírusu SARS-CoV-2 mal 

v septembri v populácii takmer výhradné za-
stúpenie. Laboratóriá ho sekvenovaním po-
tvrdili v  99,9  % analyzovaných pozitívnych 
vzorkách. Alfa variant potvrdili iba vo dvoch 
vzorkách. Iný variant nebol zaznamenaný.
 Zdroj: ÚVZ SR

Ďalšie prípady úmrtia po očkovaní
 Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 

uzavrel ďalšie prípady úmrtia v  súvislos-
ti s  očkovaním proti COVID-19. Máme tak 
spolu sedem úmrtí v  kauzálnej súvislosti 
s  očkovaním, z  toho pri štyroch prípadoch 
bol súvis stanovený ako možný a v troch ako 
pravdepodobný.
 Medzi uzavretými je údajne aj medializo-

vaný prípad bývalého poslanca Jaroslava 
Pašku, očkovaného vakcínou Comirnaty. 
Štátny ústav priblížil, že vzhľadom na časo-
vú súvislosť s očkovaním nemožno vylúčiť, 
že očkovanie prispelo k rozvoju kompliká-
cií základného ochorenia pacienta a k ná-
slednému úmrtiu. Kauzálnu súvislosť preto 
ŠÚKL uzavrel ako možnú.
 Zdroj: ŠÚKL

Problémy so zrakom majú 
čoraz mladší ľudia
 Do očných ambulancií prichádzajú čoraz 

mladší pacienti a  odborníci už v  tejto sú-
vislosti upozorňujú na novodobú epidémiu 
krátkozrakosti. Hoci sú chyby oka väčšinou 
geneticky podmienené, za ich skorší nástup 
a zhoršovanie stavu môže najmä životný štýl.
 Je prirodzené, že okolo 45. roku sa u väč-

šiny populácie fyziologicky stráca schop-
nosť doostrovania do blízka, čo sa prejavuje 
zhoršeným videním hlavne pri čítaní. Avšak 
nesprávny životný štýl v kombinácii s pod-
ceňovaním významu prevencie spôsobujú, 
že tieto problémy nastupujú oveľa skôr. „Prí-
liš veľa času venujeme sledovaniu obrazo-
viek najrôznejších zariadení a náš zrak jed-
noducho nenecháme dostatočne oddýchnuť 
si. Práve preto je pre oči veľmi dôležitý pobyt 
vonku, kedy sa viac zameriavajú na vzdia-

Do legendárnej lekárne vrátia 
historický mobiliár
 Do historickej budovy lekárne U Salvá-

tora v Bratislave na Panskej ulici sa vráti 
jej pôvodný mobiliár. Pred rokom mesto 
opäť získalo majetkový vzťah k priestoru 
lekárne, teraz prinavrátia aj jej cenný ob-
sah. Mesto Bratislava podpísalo zmluvu 
na kúpu pôvodného mobiliáru lekárne od 
súkromného vlastníka v hodnote 990-ti-
síc eur bez DPH. Poslanci mestského 
zastupiteľstva na septembrovom zasad-
nutí vyčlenili v mestskom rozpočte sumu 
potrebnú na jeho kúpu.
 „Mobiliár Lekárne u  Salvátora bude 

postupne prevážaný do Bratislavy za 
dodržania všetkých odborných postu-
pov. Cieľom mesta je prinavrátiť mobi-
liár verejnosti na jeho pôvodnom mieste, 
preto pripravuje vhodné priestory tak, 
aby bol mobiliár opäť všetkým prístup-
ný, čo si bude vyžadovať istý čas,“ po-
vedala pre časopis Lekárnik Katarína 
Rajčanová, hovorkyňa mesta.
 Lekáreň fungovala v Adlerovom dome 

nepretržite 91 rokov, až do roku 1995, 
kedy sa v  procese privatizácie dostala 
spolu s mobiliárom do rúk súkromného 
vlastníka. V tom čase sa mobiliár dostal 
aj mimo Bratislavy. Nábytok je však ešte 
starší – z roku 1727.
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NEMECKO:
Rakovine pečeňových buniek 
sa dá zabrániť
 Rakovina pečeňových buniek patrí medzi 

10 najčastejších onkologických príčin úmr-
tí v Nemecku. Zabrániť sa jej dá odstráne-
ním rizikových faktorov. Častokrát býva ná-
sledkom dlhoročného chronického zápalu 
pečene. U  každého pacienta s  chronickou 
hepatitídou typu B sa dá dosiahnuť medi-
kamentózna kontrola nad chorobou. Hepa-
titída typu C sa dá dokonca vyliečiť úplne. 
Proti hepatitíde typu B je taktiež možné dať 
sa zaočkovať. Starosti spôsobuje nealkoho-
lické tukové ochorenie pečene, ktoré tiež 
môže viesť k rakovine. Prevenciou je zdravá 
výživa a dostatok pohybu.
 Zdroj: ais

NEMECKO:
Odstupňované platby pre lekárne
 Od 1. októbra zásobujú lekárne všetky 

očkovacie miesta vakcínami proti covidu. 
Za takéto zásobovanie všetkých očkovacích 
tímov, centier, nemocníc a lekárov dostávajú 
odstupňované platby. V  pozadí stojí zmena 
nemeckej očkovacej kampane. Týmto spô-
sobom sa z  dodávania vakcín úplne stiahli 
spolkové krajiny a  vakcíny prešli na lekár-
ne a distribučné spoločnosti. Spolkové mi-
nisterstvo zdravotníctva nanovo nastavilo 
spôsob vyplácania lekární za tieto úkony. 
Doteraz totiž nebolo honorované dodávanie 
vakcín nemocniciam. Za dodanie 100 kusov 
liekoviek obdržia lekárne za každú dodávku 
7,58 € vrátane DPH. Od 101. kusu je to už 
len 4,92 € a od 151. len 2,52 €.
 Autorka: Charlotte Kurz

NEMECKO:
ZEPAI – Päť podnikov 
pripravených na pandémiu
 Nemecko by malo byť v budúcnosti lepšie 

vybavené pre prípad pandémie. Preto okam-
žite začína na poverenie Paul-Ehrlichovho 
inštitútu fungovať Centrum pre pandémiu, 
vakcíny a  terapeutiká (ZEPAI), ktoré bude-
koordinovať vývoj celej štruktúry. Farmace-
utické fi rmy sa budú môcť uchádzať o zmlu-
vy na produkciu vakcín. Vývoj týchto vakcín 
vo svete bol veľmi úspešný a boli Nemecku 
k dispozícii už o  jeden rok. Zvyčajne sú na 
takéto niečo potrebné celé roky. Napriek 
tomu pandémia ukázala, aké ťažkosti bude 
treba riešiť – najmä fl exibilné zabezpečenie 
vakcín a  terapeutík. Centrum ZEPAI bude 
toto v  prípade pandémie zabezpečovať, 
bude vytvárať potrebné infraštruktúry v Ne-
mecku a tiež zabezpečí potrebné zosieťova-
nie. Päť takýchto vybraných fi riem by malo 
byť pripravených v  neustálej pohotovosti 
a v prípade potreby by mohli doručiť potreb-
né vakcíny v priebehu troch mesiacov.
 Autorka: Ev Tebroke

USA:
Molnupiravir – liek proti covidu 
vzbudzuje nádej

 Protivírusový účinný liek Molnupiravir 
zabodoval v  medzianalýze jednej štúdie 
na nehospitalizovaných symptomatických 
pacientoch s  covidom. Na základe tejto 
analýzy sa v  USA plánuje žiadosť o  mi-
moriadne núdzové povolenie tohto lieku. 
Pôvodne mal byť použitý na liečbu chríp-
ky, avšak pandémia sa postarala o  nové 
nasmerovanie. Prostredníctvom induko-
vania kopírovacích chýb bráni vírusovej 
replikácii rôznych RNA vírusov. Účinný 
mechanizmus sa podobá látke Remdesi-
vir, musí sa však ešte infundovať. Užíva 
sa orálne. Tento liek by sa mohol používať 
u nehospitalizovaných pacientov s ľahším 
a  stredne ťažkým priebehom na zníženie 
rizika hospitalizácie. Znižuje tiež riziko 
úmrtia o cca 50 % a vykazuje účinnosť aj 
pri delta-variante.
 Autor: Sven Siebenand

EÚ:
Počas pandémie utrpela psychika
 Pandémia a  nutné lockdowny zosilnili už 

existujúce depresie a spustili nové. Na toto 
poukázala Európska asociácia pre depresiu 
(EDA) v súvislosti s európskym dňom depre-
sie – 3. októbrom. Ľudia s depresiami trpeli 
starosťami, úzkosťou, strachom, osame-
losťou a stresom. Pandémia týchto ľudí pri-
nútila správať sa ako v najhorších štádiách 
ochorenia.
 Izoláciou trpeli aj psychicky zdraví ľudia. 

Stúplo množstvo ľudí s  úzkosťami a  stra-
chom. Osobitnou skupinou sú deti a  mladí 

ľudia, ktorí ostali doma na dištančnom vzde-
lávaní a cca 480-tisíc mladých ľudí vo veku 
16 – 19 rokov vykazuje symptómy depresie. 
Je preto dôležité venovať dostatočnú po-
zornosť aj psychickému zdraviu a prevencii 
depresií, poskytovaniu poradenstva a  tera-
pií. Nie je správne, že sa popri ochrane zdra-
via pred vírusmi úplne zabúda na ochranu 
psychického zdravia. Popri virológoch a  in-
fektológoch by mali v médiách dostávať viac 
priestoru aj psychológovia.
 Autorka: Christina Hohmann-Jeddi
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 V  roku 1983 bolo povolené jeho užívanie 
v stomatológii v Kanade a v roku 2000 bol 
schválený americkou FDA.

 Pri jeho syntéze sa vychádza z metyl-2-sul-
fanylacetátu, ktorý sa v  prostredí metoxidu 
sodného zlučuje s  metakrylonitrilom za 
vzniku derivátu dihydrotiofénu. Tento sa 
aromatizuje oxidáciou peroxidom vodíka na 
metyl-3-amino-4-metyltiofén-2-karboxylát. 
Acyláciou jeho amino s 2-brómpropanoylch-
loridom a následnou substitúciou brómu pro-
pylaminom sa získa báza artikaínu.

 Touto syntézou sa získa racemická 
zmes dvoch optických enantiomérov, kto-
ré sa môžu rozdeliť na (R) a (S) formu, čiže 
na (+) a  (-) izomér. Tieto sa dajú rozdeliť 
napríklad metódou HPLC, alebo klasickou 
metódou kryštalizáciou s kyselinou diben-
zoylvinnou.

 Artikaín z  hľadiska jeho bezpečnosti dô-
kladne preštudoval S. F. Malamed a spolu-
pracovníci (J. Am. Dent. Assoc. 132,177-185 
(185 (2001)).

 Jeho farmakokinetiku a  metabolizmus 
na probandoch, ktorým bol artikaín podá-
vaný intramuskulárne, preštudoval Homkel 
a spol. Dtsch. Z. Mund. Kiefer. Ges. Chir, 8, 
f67-71 (1984).

 S. Steinkopf so spol. zistil a  defi noval 
interakciu jeho enantiomérov s  mozgový-
mi lipidmi (Eur. J. Pharm. Sci. 47,394-401 
(2012)).

 Lygre H., a  spol. zistili, že jeho vysoká 
antimikrobiálna aktivita je spôsobená inte-
rakciou s  lipidmi na prokaryotických mem-
bránach v oboch mono a di vrstvách (Acta 
Odontol. Scand. 67,1-7 (2009)).

 V  organizme sa artikaín biotransformu-
je najmenej na 6 metabolitov. V  prvej fáze 
dochádza k  hydrolýze esterovej a  amidovej 
väzby za vzniku -COO-a  N-glukuronidov. 
Na atóme síry v  tiofénovom jadre dochádza 
k  vzniku sulfoxidu a  sulfónu. Po rozštiepení 
amidovej väzby vzniká kyselina propylami-
nometyletylkarboxylová, ktorá sa ďalej kon-
juguje na COO-glukuronid. Všetky metabolity 
sa z organizmu vylučujú prevažne močom.

 Množstvo informácií o  ňom: A  brief re-
view of the dental literature: Ultracaine® 
D-S  a  Ultracain® D-S  forte, vydala fi rma 
Hoechst, z  obsahu ktorej vyplýva, že je to 
typické zubné lokálne anestetikum.

 Jeho mechanizmus účinku spočíva v zme-
ne permeability nervovej membrány pre 
sodné a  draselné ióny, ktorých výmena 
a s ňou spojená depolarizácia membrány je 

predpokladom pre vznik a vedenie nervové-
ho impulzu.

 Komparácia výšky jeho lokálno-anes-
tetického účinku ukázala, že je 3-krát 
účinnejší ako lidokaín. Podľa D. Linco-
vej a  Hassana Farghali a  spol.: Základní 
a  aplikovaná farmakologie, Galén, Praha, 
2002 je Artikain (synonymum Kartikain) 
lokálne anestetikum, ktoré sa  môže pou-
žiť v prípadoch, kedy sú iné látky kontra-
indikované. Jeho účinok nastupuje rýchlo 
(za  1  –  3  min.) a  trvá 45 min. Je často 
používaný v stomatológii: 5 % hyperbaric-
ký roztok je určený pre subarachnoidálnu 
anestéziu (1,5 až 2,0 ml).

 Na základe komplexného zhodnotenia je 
ho možné klasifi kovať ako lokálne anesteti-
kum ®amidového typu, vhodné na infi ltračnú 
alebo vodivostnú anestéziu najmä v zubnom 
lekárstve.

 Jeho sytémový chemický názov je: 
metyl ester kyseliny 4-metyl-3-[[1-oxo-
2-(propylamino)-propyl ]amino]-2-tio-
fénkarboxylovej, zámenné názvy: 
3-propylamino-alfa-propionylamino-2-kar-
bometoxy-4-metyltiofén, metyl-3-(2-pro-
pylaminopropioamido)tiofén-2-karboxylát, 
synonymá: carticain, supracain, ubistesin, 
alebo ultracain.

Jedno z prvých liečiv zo skupiny lokálnych anestetík anilidového typu, kde ich lipofi lnú časť netvoril 

benzénový, ale heterocyklický kruh, bol Artikaín. Vyprojektoval, syntetizoval a patentoval ho Hein-

risch Ruschig so spol. U.S. pat. 3.855.243 (1969,1974 ), Farbwerke, Hoechst AG a S.Afr.pat. 6.804.265.
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(Autor je alternujúcim zástupcom za SR v HMPC/EMA 
a stanoviská obsiahnuté v tomto článku a jeho pokra-
čovaniach nie sú ofi ciálnymi stanoviskami HMPC/EMA)

V nasledujúcom čísle sa budeme venovať 
drogám Sambuci fl os, Salviae offi cinalis 
folium a súvisiacou silicou Salviae offi cina-
lis aetheroleum.

Salicis cortex
kôra vŕby

 Liekopisnú drogu tvorí celá alebo polá-
maná usušená kôra mladých konárov, ale-
bo z  aktuálneho roku pochádzajúce celé 
usušené kúsky konárikov rôznych druhov 
Salix – vŕba: S purpurea L. – vŕba purpu-
rová, S. daphnoides Vill. – vŕba lykovcová 
a S. fragilis L. – vŕba krehká (Salicaceae).

 Liekopis vyžaduje minimálny obsah 
všetkých salicylových derivátov (vyjad-
rených ako salicín, vo vysušenej droge): 
1,5 %.

 Droga má monografiu EÚ v  kategórii 
„dobre zaužívané liečebné použitie“ v  in-
dikácii „pri bolestiach v  krížovej čas-
ti chrbta“, ATC: N02BP a  aj v  kategórii 
„tradičný rastlinný liek”, ktorá uvádza tri 
indikácie:
a) na zmiernenie slabších bolestí kĺbov,
b) na zmiernenie horúčky 

pri prechladnutí,
c) pri bolesti hlavy.

 Kontraindikáciou užívania je citlivosť na 
drogu, tretí trimester tehotenstva, precit-
livenosť na salicyláty alebo na iné NSAID 
(napr. angioedém, bronchiálny edém, 
kŕče alebo chronická urtikária ako reak-
cia na salicyláty alebo iné NSAID), astma 
v  dôsledku citlivosti na salicyláty, aktívna 
vredová choroba žalúdka, defi cit glukó-
za-6-fosfátdehydrogenázy, závažná poru-
cha funkcie pečene alebo obličiek a  po-
ruchy zrážania krvi; deti a  dospievajúci 
mladší ako 18 rokov kvôli riziku Reyovho 
syndrómu. Prípravky z  drogy sa nemajú 
používať v  prípade akútnej artritídy, pre-
tože tento stav si vyžaduje lekárske pora-
denstvo. Môžu sa vyskytnúť alergické re-
akcie (vyrážka, pruritus, urtikária, astma, 
exantém) a  gastrointestinálne príznaky 
(nevoľnosť, vracanie, brušná bolesť, hnač-
ka, dyspepsia, pálenie záhy). Ak horúčka 
prekročí 39 °C, pretrváva alebo je spojená 
so silnou bolesťou hlavy, alebo ak sa prí-
znaky zhoršia počas užívania lieku, treba 
vyhľadať lekára. Súbežné používanie so 
salicylátmi a  inými NSAID sa neodporúča 
bez lekárskeho poradenstva. Prípravky 
z drogy môžu zvýšiť účinky antikoagulan-
cií (napr. kumarínových derivátov). Použitie 
počas prvého a druhého trimestra tehoten-
stva a počas dojčenia sa neodporúča. Sali-
cyláty prechádzajú cez placentu a objavujú 
sa v materskom mlieku.

 Pri indikácii „pri bolestiach v  krížovej 
časti chrbta“ dospelí užívajú suchý ex-
trakt (DER 8 – 14:1) s obsahom 15 % sali-
cínu, extrahovadlo 70 % etanol; jednotlivá 
dávka 393 mg až 786 mg, maximálne 
dvakrát denne.

 Vo všetkých troch oblastiach kategórie 
„tradičný rastlinný liek” sa používa:

ru, užívať denne trikrát, alebo 4 g drogy 

variť 15 minút, následne nechať odstáť 
15  minút. Piť po jedle, trikrát denne 
vlažný odvar

osemkrát denne nie na lačno, zapiť tep-
lou vodou

600 mg a  pre DER 16 – 23:1 480 mg, 
vždy dvakrát denne

25 % etanol; 1 – 3 ml trikrát denne

nol; 15 – 24 ml denne

 Antiflogistický, antipyretický a  analge-
tický účinok prípravkov z drogy je výsled-
kom metabolizácie salicínu, salikortínu 
a  tremulacínu, ktoré sú v  črevách meta-
bolizované na saligenín. Ten sa následne 
mení v pečeni na kyselinu salicylovú, ka-
techol a  jeho sulfát, salicylacylglukuronid 
a  salicylfenolglukuronid. V  granulocytoch 
sa kyselina salicylová metabolizuje na 
kyselinu 2,3-dihydroxybenzoovú, kyselinu 
2,5-dihydroxybenzoovú (gentizovú) a  ky-
selinu 2,3,5-trihydroxybenzoovú. Všetky 
tieto metabolity sú tiež bioaktívne. Ich 
najvyššia hladina býva asi 2  hodiny po 
užití prípravku. Novšie štúdie potvrdili aj 
potenciáciu účinkov flavonoidmi.

V tejto časti seriálu si priblí-

žime drogu Salicis cortex. 

Avizované informácie o Salviae 

offi cinalis folium a Salviae offi -

cinalis aetheroleum budú pre-

zentované v 45. pokračovaní.
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 Intravitreálne podanie liekov znamená 
aplikáciu prípravku injekčnou striekačkou 
s  ihlou priamo do sklovca vo vonkajšej 
časti oka cez spojovku a  bielko približne 
3 – 4 mm od okraja rohovky. Podanie lie-
ku prebieha v instilačnej (lokálnej) anestézii 
za sterilných podmienok. Aplikovaný objem 
predstavuje 20 – 100 μl. Po aplikácii sa špe-
ciálnou šošovkou skontroluje vnútroočný 
nález a vnútroočný tlak.
 Intravitreálne podanie injekcie vykonal 

a  opísal už roku 1911 Ohm. Výskum intra-
vitreálnej aplikácie antibiotík, napr. sulfani-
lamidu alebo penicilínu, bol realizovaný na 
zvieracích modeloch začiatkom štyridsiatych 
rokov minulého storočia pri liečbe endoftal-
mitídy. Ďalšie štúdie, ktoré hodnotili vhodnú 
injekčnú techniku a bezpečnosť podania, sa 
zamerali hlavne na liečbu endoftalmitídy, 
submakulárneho krvácania alebo cytomega-
lovírusovej retinitídy.
 V súčasnosti sú prvou líniou liečby vekom 

podmienenej degenerácie makuly opako-
vané intravitreálne injekcie inhibítorov vas-
kulárneho endotelového rastového faktora 

(anti-VEGF). Látky s  antineovaskularizač-
ným účinkom sú najrozšírenejšou skupinou 
intravitreálne aplikovaných liekov. Sú to mo-
noklonálne protilátky blokujúce vaskulárny 
endotelový rastový faktor (VEGF), nazývané 
tiež anti-VEGF. V  súčasnosti sú Európskou 
liekovou agentúrou schválené tri monoklo-
nálne protilátky anti-VEGF, a to ranibizumab, 
afl ibercept a brolucizumab. V „off-label“ te-
rapii sa používa aj bevacizumab, ktorý však 
nemá schválenie regulačných úradov v Eu-
rópe ani v USA. Anti-VEGF sú indikované do-
spelým pacientom na liečbu neovaskulárnej 
(vlhkej), vekom podmienenej degenerácie 
makuly, liečbu poškodenia zraku v dôsledku 
diabetického makulárneho edému, prolife-
ratívnej diabetickej retinopatie, makulárne-
ho edému a  poškodenia zraku v  dôsledku 
neovaskularizácie chorioidey. Môžu byť 
použité aj u predčasne narodených detí na 
terapiu retinopatie nedonosených detí. Me-
chanizmom účinku anti-VEGF je blokáda 
väzby VEGF na receptory a  jeho násled-
kom je eliminácia proliferácie endotelových 
buniek a  neovaskularizácie, ovplyvnenie 

zápalovej odpovede, a  tiež aj zníženie úni-
ku tekutín z ciev, čo všetko sa považuje za 
faktory zastavujúce progresiu vyššie uvede-
ných ochorení oka.
 Sklovec je priehľadné želatínové tkanivo 

bez cievneho zásobenia, bohaté na kolagén 
a  kyselinu hyalurónovú a  je veľmi dobrým 
kultivačným médiom na rozmnožovanie 
mikroorganizmov. V  sklovci sú zároveň 
slabo vyvinuté imunitné mechanizmy. Na 
úspešné odstránenie infekcie pri endoftal-
mitíde sa antibiotiká musia dostať priamo do 
vnútroočného priestoru a priľahlých očných 
tkanív. Statické a dynamické očné bariéry, 
ktoré sú súčasťou prirodzených ochranných 
mechanizmov oka, bránia prenikaniu systé-
movo a lokálne podávaných antibiotík. Účin-
nú koncentráciu liečiva v  sklovci je možné 
dosiahnuť iba intravitreálnym spôsobom. 
Výnimkou sú systémovo podávané fl uo-
rochinolóny a  linezolid. Pri absencii adek-
vátnych antimikrobiálnych koncentrácií na-
stáva ireverzibilná deštrukcia tkaniva. Výber 
antibiotika sa odvíja od výsledku kultivácie. 
Najčastejšie používané sú piperacilin tazo-

21. 
storočie prinieslo mnoho nových inovácií a trendov v oblasti oftalmológie. V terapii očných 

ochorení sa okrem očných instilácií, mastí alebo oplachov, veľmi často využíva aj intravitre-

álna aplikácia liekov. Výhodou podania liečiva do sklovca je cielený a okamžitý terapeutický účinok na 

určené tkanivo. Táto aplikačná cesta v súčasnosti slúži ako zlatý štandard terapie ochorení sietnice, 

vrátane neovaskulárnej vekom podmienenej degenerácie makuly, diabetickej retinopatie a oklúzie siet-

nicových žíl, a zároveň pri niektorých zápalových ochoreniach, ako sú uveitída a endoftalmitída. Výho-

dou intravitreálnej aplikácie je maximalizácia vnútroočnej hladiny liekov a eliminácia ich toxicity, ktorá 

býva spojená so systémovou liečbou.
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baktám, vankomycín, gentamycín, amika-
cín, cefuroxím, ceftazidím a vorikonazol.

 Pri vykonaní tohto spôsobu aplikácie lie-
kov je dôležité zvládnuť techniku a dodržať 
všetky odporúčané postupy tak, aby bola 
zaručená bezpečnosť pacienta a  znížilo sa 
riziko komplikácií. Pri intravitreálnej apliká-
cii je nevyhnutná akinéza oka, preto vhod-
ne zvolená anestetická technika prispieva 
k  úspechu alebo neúspechu očnej chirur-
gie. V  súčasnosti je preferovaná lokálna 
anestézia pred celkovou. Anestetiká bývajú 
aplikované zvyčajne lokálne alebo sub-
konjunktiválne. Voľba anestetika závisí od 
preferencie lekára a  závisí aj od toho, ako 
pacient znášal predchádzajúce injekcie. Na 
lokálnu anestéziu sa používa instilácia tetra-
kaínu alebo proprakaínu. Ďalšou možnosťou 
je použitie anestetika vo forme gélu, avšak 
najnovšie poznatky naznačujú, že práve lie-
ková forma gélu môže byť zdrojom nežia-
ducej mikrobiálnej kontaminácie. Na sub-
konjunktiválnu anestéziu sa typicky používa 
1 % alebo 2 % lidokaín. Na zapálené oko sa 
používa retrobulbárny blok, čo je regionálna 
anestetická nervová blokáda injekčným po-
daním lokálneho anestetika v  retrobulbár-
nom priestore. Viď. 
obrázok.

 Ako pri každom injekčnom podaní liekov, 
aj pri intravitreálnej aplikácii je nevyhnutné 
zabezpečiť minimalizáciu vzniku mikrobiál-
nej kontaminácie rany. Na dezinfekciu oka 
sa používa instilácia 5 % jód povidón, ktorý 
preukázateľne znižuje riziko endoftalmitídy 
v  očnej chirurgii. Povidónová instilácia sa 
počas zákroku aplikuje opakovane a  po-
necháva sa pôsobiť 30 – 60 sekúnd. Ak je 
pacient alergický na jód povidón, odporú-
ča sa použiť 0,05 % chlórhexidín. Použitie 
profylaktických antibiotík je kontroverzné. 
Historicky sa antibiotiká podávali 3 dni po 
zákroku. Niekoľko štúdií však preukázalo, 
že antibiotiká po injekcii neznižujú výskyt 
endoftalmitídy. Dokonca štúdie ukazujú 

zvýšenú rezistenciu voči antibiotikám pri ich 
použití po zákroku. Rozvierač očných viečok 
je inštrument, ktorým sa roztvorí očná štr-
bina, a okrem toho, že sprístupní aplikačné 
pole a zabráni žmurkaniu pacienta, tiež pri-
spieva k eliminácií kontaminácie rany.
 Napriek tomu, že intravitreálne injekcie 

sú všeobecne považované za bezpečné, 
boli zaznamenané rôzne nežiaduce účinky. 
K  bežným systémovým nežiaducim účin-
kom patrí hypertenzia, únava, bolesti hlavy 
a  zvýšené riziko infekcií, zatiaľ čo medzi 
oftalmologické nežiaduce účinky patrí en-
doftalmitída, vnútroočný zápal, zvýšený 
vnútroočný tlak, oklúzie sietnicových ciev, 
sklovcové krvácanie, natrhnutie sietnice 
a odlúčenie sietnice.
 Nemocničná lekáreň Fakultnej nemocni-

ce s  poliklinikou F. D. Roosevelta Banská 
Bystrica zabezpečuje pre potreby II. Očnej 
kliniky SZU hromadne vyrábané lieky s ob-
sahom anti-VEGF, v  oddelení prípravy ste-
rilných humánnych liekov pripravuje IPL na 
intravitreálne a  intrakonjuktiválne podanie, 
očné intilácie a  v  oddelení centrálnej prí-
pravy cytostatík na intravitreálnu aplikáciu 

pripravuje bevacizumab. 
Obidva druhy príprav pre-
biehajú v  kontrolovaných 
podmienkach triedy čisto-
ty ovzdušia A.
 Intravitreálna aplikácia 

liekov za posledných 20 
rokov zaznamenala expo-
nenciálny nárast počtu 

podaní. V  USA evidujú 
vzostup intravitreál-

nych aplikácií z 2 500 
v  roku 1993 na 20 

miliónov v  roku 
2016, čo spôso-
bilo uvedenie 
anti-VEGF mo-
noklonálnych 

protilátok do klinickej praxe. S  nárastom 
aplikácií súčasne závratným tempom rastú 
aj fi nančné výdavky. Spoločným úsilím ve-
deckej komunity v oftalmológii je nájsť ino-
vatívny spôsob terapie ochorení oka, ktoré 
spôsobuje zvýšená aktivita VEGF. Použitie 
depotnej liekovej formy anti-VEGF je zatiaľ 
nereálne, keďže monoklonálne protilátky 
majú nízku stabilitu. Čím budeme oko liečiť 
v budúcnosti?

 Intravitreálny ceftazidím
Ceftazidime 1 g 1 amp
0,9 % NaCl 10 ml 2 amp
Zdravotnícke pomôcky: 1 ks luer lock strie-
kačka 20 ml, 2 ks luer lock striekačka 5 ml, 

0,5 ml inzulínová striekačka, Discofi x (zmie-
šavací kohút)

A. Rekonštitúcia 1 g ceftazidimu 8 ml 0,9 % 
NaCl, nechať vyšumieť.

B. Celý objem roztoku ceftazidímu odtiah-
nuť do 20 ml striekačky a doplniť objem 
0,9  % NaCl do 10 ml. Získame roztok 
s koncentráciou 100 mg/ml.

C. K  20 ml striekačke pripojiť Discofi x + 
5 ml striekačku, niekoľkokrát preplách-
nuť. Do pripojenej 5 ml striekačky odtiah-
nuť 1 ml roztoku (100 mg/ml).

D. K  1 ml roztoku (100 mg/ml) dotiahnuť 
3,5 ml 0,9 % NaCl. V striekačke dokonale 
premiešať. Získame roztok s  koncentrá-
ciou 22 mg/ml.

E. Z  roztoku s  koncentráciou 22 mg/ml 
odobrať do inzulínovej striekačky 0,1 ml 
→ intravitreálna injekcia 2,2 mg ceftazi-
dímu v 0,1 ml.

 Intrakonjunktiválny ceftazidím
Z  roztoku s koncentráciou 100 mg/ml (bod 
D) odtiahnuť 1 ml pomocou Discofi xu do 
3 ml striekačky → intrakonjunktiválna injek-
cia 100 mg ceftazidímu v 1 ml.

 Irigačný roztok ceftazidímu
Z  roztoku s koncentráciou 100 mg/ml (bod 
D) odtiahnuť 2,5 ml pomocou Discofi xu do 
3 ml striekačky a vpraviť pomocou aspirač-
ného tŕňu do 500 ml roztoku Ringer laktátu.
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ktorúkoľvek z pomocných látok. Liek sa nemá používať v prípade obštrukcie čriev alebo bolesti brucha bez známej príči  Súbežná liečba vápnikom alebo katióny meniacou živicou obsahujúcou polysty-
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text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Pred odporučením lieku pacientovi vi sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností lieku. SK-MX-2100051
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 V  jednoramennej medzinárodnej štúdii 
režim nab-paclitaxel dosiahol objektív-
nu mieru odpovede 32  %. Celková miera 
kontroly ochorenia (DCR) bola 77,6  %. 
Medián prežívania bez progresie bol 10,8 
mesiaca (90  % CI, 9,26 – 11,63) s  kom-
bináciou a  celková 12-mesačná miera 
prežívania bola 72 % (90 % CI, 64,5 % – 
78,9 %). Výsledky tejto štúdie sú povzbu-
divé, pretože ukazujú, že indukčná liečba 
má potenciál dosiahnuť kontrolu ochorenia 
u týchto lokálne pokročilých nádorov. Štú-
dia zahŕňala 106 pacientov so stredným 
vekom 65 rokov s lokálne pokročilým kar-
cinómom pankreasu. Indukčná terapia bola 
nab-paclitaxel v  dávke 125 mg/m2 plus 
gemcitabín v  dávke 1000 mg/m2 v  dňoch 
1, 8 a 15 – 28-dňového cyklu počas 6 cyk-
lov. Pacienti neboli predliečení pre rakovinu 
pankreasu a boli klasifi kovaní ako nerese-
kabilní. Po indukčnej fáze bolo pacientom 
ponúknuté pokračovanie nab-paclitaxelu/

gemcitabínu, alebo prechod na inú liečbu. 
Primárnym cieľom štúdie bol TTF s cieľom 
dosiahnuť medián 6,6 mesiaca. Všetky 
odpovede v štúdii boli parciálne odpovede. 
Stabilizácia ochorenia (SD) pre ≥16 týž-
dňov bola 44,9 % a 32,7 % pacientov malo 
stabilné ochorenie počas ≥24 týždňov. 
≥ 16 týždňový DCR bol 77,6 % a ≥ 24-týž-
dňový DCR bol 65,4 %. Všetkých 6 cyklov 
indukčnej liečby bolo podaných u  57,5  % 
pacientov. Celkovo 15 % pacientov pokra-
čovalo po následnej chirurgickej resekcii 
v liečbe daným režimom. Tí, ktorí dokončili 
indukciu, ale neboli operovaní, pokračovali 
v  chemorádioterapii (16 %) alebo v  podá-
vaní nab-paclitaxelu a gemcitabínu (11 %). 
U  tých, ktorí nedokončili indukčnú liečbu, 
boli najčastejšie príčiny prerušenia lieč-
by nežiaduce udalosti (n = 20), progresia 
ochorenia (n = 8), porušenie protokolu 
(n = 5), rozhodnutie lekára (n = 6), úmrtia 
(n = 2) a iné príčiny (n = 4).

 Najčastejšie pozorované stupne ≥ 3 ne-
žiaducich účinkov vznikajúcich v liečbe boli 
neutropénia (42 %), anémia (11 %), únava 
(10  %), trombocytopénia (7,5  %), perifér-
na senzorická neuropatia (3,8 %), hnačka 
(3,8 %) a febrilná neutropénia (3,8 %).

 Zistenia zo štúdie LAPACT ponúkajú 
prehľad o možnostiach liečby s nab-pac-
litaxelom u lokálne pokročilých pacientov 
s  rakovinou pankreasu s  takmer 9-me-
sačným časom do zlyhania liečby. Niekoľ-
ko ďalších štúdií naďalej hodnotí nab-pac-
litaxel u pacientov s rakovinou pankreasu. 
V  tejto indikácii sa skúma v  kombinácii 
s viac ako 50 ďalšími látkami v rámci 130 
klinických štúdií.

Podľa aktualizovaných zistení z klinickej štúdie fázy II LAPACT referovanej na ASCO gastrointestinálnom 

sympóziu (San Francisco 2018), indukčná liečba s nab-paclitaxelom (Abraxane) a gemcitabínom preu-

kázala čas do zlyhania liečby (TTF) 8,8 mesiaca (90 % CI, 6,67 – 9,82) u pacientov s novodiagnostikovaným 

lokálne pokročilým karcinómom pankreasu.
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 Očkovanie proti prenosným ochoreniam 
zahŕňa: a) povinné pravidelné očkovanie 
osôb, ktoré dosiahli určený vek, b) povinné 
očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýše-
nému nebezpečenstvu vybraných nákaz, 
c) povinné očkovanie osôb, ktoré sú profe-
sionálne vystavené zvýšenému nebezpe-
čenstvu vybraných nákaz, d) odporúčané 
očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýše-
nému nebezpečenstvu vybraných nákaz, 
e) odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú 
profesionálne vystavené zvýšenému nebez-
pečenstvu vybraných nákaz, f) očkovanie 
osôb cestujúcich do cudziny a  z  cudziny,
g) očkovanie osôb na vlastnú žiadosť, h) po-
vinné mimoriadne očkovanie.

 Vakcíny používané v  súčasnosti spĺňajú 
požiadavky bezpečnosti a  imunologickej 
účinnosti. Ich účinnou zložkou sú:
a) infekčné mikroorganizmy zbavené viru-

lencie (živé atenuované vakcíny),
b) infekčné mikroorganizmy zbavené re-

produkčných schopností (inaktivované 
vakcíny),

c) toxíny získané z  fi ltrátov bakteriálnych 
kultúr zbavené toxicity,

d) imunoprotektívne frakcie získané z  víru-
sov (subjednotkové vírusové vakcíny),

e) imunoprotektívne frakcie získané z bakté-
rií (polysacharidové vakcíny),

f) rekombinantné vakcíny,
g) génové RNA vakcíny.

 Súčasne je možné počas jedného dňa do 
rôznych miest aplikovať živé aj neživé vakcí-
ny. Ak to situácia nevyžaduje, má sa dodržia-
vať odstup medzi očkovaniami 4 týždne po 
aplikácii živej atenuovanej vakcíny a 2 týždne 
po aplikácii neživej vakcíny. Po aplikácii živej 
atenuovanej vakcíny proti tuberkulóze je ten-
to interval až 12 týždňov.

Podanie očkovacích látok 
počas gravidity
 Podanie očkovacej látky tehotnej žene 

nie je rutinnou záležitosťou a  je všeobecne 
výhodné očkovať ženy pred počatím alebo 

v  popôrodnom období. V  gravidite sa môže 
očkovať inaktivovanými očkovacími látkami. 
Živé vakcíny môžu predstavovať potenciálne 
riziko infekcie plodu.  Podanie vakcín počas 
tehotenstva určuje viacero faktorov: vek, ži-
votný štýl, zdravotný stav (astma, cukrovka 
atď.), miesto pobytu a stav predchádzajúce-
ho očkovania.  Ak je žena očkovaná počas 
nepoznanej gravidity, alebo ak tehotenstvo 
nastane krátko po očkovaní, ženy by mali 
dostať informácie o potenciálnom riziku pre 
plod. Očkovanie by nemalo byť dôvodom na 
ukončenie tehotenstva.

Očkovacia látka proti tuberkulóze - BCG 
vakcína (vaccinum tuberculosis vivum)
 Vakcína proti tuberkulóze obsahuje živé 

oslabené baktérie Mycobacterium bovis. 
Indukuje citlivosť na tuberkulín u  viac ako 
90  % očkovaných ľudí a  zároveň indukuje 
tvorbu protilátok proti Mycobacterium leprae. 
Ochranný účinok pretrváva viac ako 10 rokov.
 Podľa informácií zo SmPC nie sú k dispozí-

cii, alebo je iba obmedzené množstvo údajov 
o použití BCG vakcíny u gravidných žien. Re-
produkčné štúdie na zvieratách sa nevyko-
nali. Neodporúča sa aplikovať vakcínu počas 
gravidity.
 Podľa iných citovaných zdrojov sa očkova-

nie neodporúča, pokiaľ nedochádza k tesné-
mu kontaktu s aktívnou tuberkulózou. Štúdie 
zatiaľ nepreukázali žiadne škodlivé účinky na 
matku alebo plod po očkovaní BCG vakcínou. 
Ak sa očkovanie uskutoční počas nepozna-
nej gravidity, situácia si nevyžaduje žiadne 
mimoriadne opatrenia.

Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu, 
čiernemu kašľu a prenosnej detskej obr-
ne (vaccinum diphtheriae, tetani, pertus-
sis sine cellulis ex elementis preparatum, 
poliomyelitidis inactivatum)
 Vakcína proti záškrtu, tetanu, čierne-

mu kašľu a  detskej obrne obsahuje zmes 
difterického toxoidu získaného z  Coryne-
bacterium diphtheriae, tetanického toxoidu 
získaného z Clostridium tetani, pertusového 
toxoidu z Bordetella pertussis a inaktivovaný 
poliovírus. Ochranný účinok proti záškrtu 

a  čiernemu kašľu pretrváva 10 rokov, pro-
ti tetanu 15  rokov a  proti obrne minimálne 
5 rokov.
 Podľa informácií zo  SmPC sa kombino-

vaná vakcína môže použiť počas 2. alebo 
3.  trimestra gravidity v súlade s ofi ciálnymi 
odporúčaniami. Údaje o  bezpečnosti z  ran-
domizovaného kontrolovaného klinického 
skúšania (341 výsledkov gravidity) a z pro-
spektívnej observačnej štúdie (793 výsled-
kov gravidity), v ktorej sa podala očkovacia 
látka gravidným ženám počas tretieho tri-
mestra, nepreukázali žiadny nežiaduci vplyv 
na graviditu alebo na zdravie plodu/novoro-
denca. K  dispozícii nie sú údaje o  bezpeč-
nosti z prospektívnych klinických štúdií, kto-
ré by sa týkali použitia očkovacej látky počas 
1. a  2. trimestra gravidity. Údaje z  obdobia 
pasívneho pozorovania, počas ktorého boli 
gravidné ženy vystavené účinku očkovacej 
látky v 2. alebo v 3. trimestri, nepreukáza-
li žiadny nežiaduci vplyv na graviditu alebo 
na zdravie plodu/novorodenca. Tak, ako pri 
iných inaktivovaných očkovacích látkach sa 
neočakáva, že by očkovanie takouto vakcí-
nou poškodilo plod v ktoromkoľvek trimestri. 
Predklinické štúdie nepreukázali priame 
alebo nepriame škodlivé účinky na gravidi-
tu,  embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo 
postnatálny vývoj.
 Podľa iných citovaných zdrojov sa môže 

očkovanie proti tetanu a  záškrtu aplikovať 
neobmedzene počas gravidity. V  ďalšom 
citovanom článku sa uvádza, že sa kombi-
novaná vakcína proti záškrtu, tetanu aj čier-
nemu kašľu môže podať bez problémov. Iné 
odborné články uvádzajú, že očkovanie proti 
detskej obrne a čiernemu kašľu počas teho-
tenstva sa má aplikovať najmä v naliehavej 
indikácii. Vakcinácia proti čiernemu kašľu je 
efektívna v 93 % a hlavne medzi 27. až 36. 
týždňom pre ochranu matky a plodu. Vakcína 
proti detskej obrne sa bežne počas tehoten-
stva nepodáva. Ak je však žena vystavená 
zvýšenému riziku kvôli cestovaniu do ende-
mických oblastí, alebo má riziko expozície 
v  laboratórnom prostredí, môže sa očkovať 
inaktivovanou vakcínou. V gravidite sa prefe-
ruje intramuskulárne podanie.

Vakcíny sú súčasťou preventívnej medicíny. Majú za úlohu aktivovať špecifi ckú imunitu proti mikroorganizmu 

alebo jeho toxínu. Indukovaná imunita sa vytvára postupne a zvyčajne pretrváva dlhú dobu.
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Očkovacia látka proti osýpkam, príušni-
ciam a ružienke (vaccinum morbillorum, 
parotitidis et rubellae vivum)
 Osýpky, príušnice a ružienka sa prenášajú 

kontaktom s  infi kovanou osobou. Aj keď sú 
infekcie mierne, môžu viesť k  zvýšenému 
riziku spontánneho potratu, predčasné-
ho pôrodu a  nízkej pôrodnej hmotnosti. Ak 
na ružienku ochorie žena počas prvých 16 
týždňov tehotenstva (najrizikovejší je 8. – 
10. týždeň), následkom môžu byť závažné 
malformácie plodu. Tieto malformácie sú 
kategorizované ako vrodený syndróm rube-
oly (CRS).
 Vakcína proti osýpkam, príušniciam a  ru-

žienke obsahuje živý atenuovaný kmeň ví-
rusu osýpok, živý atenuovaný kmeň vírusu 
príušníc, živý atenuovaný kmeň vírusu ru-
žienky. Ochranný účinok pretrváva 10 rokov.
 Podľa informácií zo SmPC tehotné ženy sa 

nemajú očkovať vakcínou proti osýpkam, 
príušniciam a ružienke. Po podaní tejto očko-
vacej látky počas gravidity sa však nezazna-
menalo poškodenie plodu. Teoretické riziko 
zatiaľ nie je možné vylúčiť. Nezaznamenali 
sa prípady kongenitálneho ružienkového 
syndrómu u viac ako 3 500 žien, ktoré v čase 
očkovania vakcínami obsahujúcimi vírus ru-
žienky, nevedeli o  tehotenstve. Neúmyselné 
očkovanie žien počas nepoznanej gravidi-
ty vakcínami obsahujúcimi vírusy osýpok, 
príušníc a  ružienky nemá byť dôvodom na 
ukončenie gravidity. Všeobecne sa neodpo-
rúča otehotnieť počas 1 mesiaca po očkova-
ní. Ženy, ktoré plánujú otehotnieť, majú byť 
poučené, aby s otehotnením počkali.
 Podľa iných citovaných zdrojov očkovanie 

týmito vakcínami sa v  gravidite neindikuje. 
Teoreticky by sa mohla vyskytnúť fetálna in-
fekcia po aplikácii živých atenuovaných kme-
ňov vírusov. Zvláštnou indikáciou očkovania 
proti rubeole je neprítomnosť ochranných 
protilátok u tehotných žien s vysokým rizikom 
expozície. Takéto individuálne prípady potreby 
vakcinácie musí posúdiť infektológ/vakcino-
lóg. Tehotným ženám by sa mali počas pre-
natálnej starostlivosti vyšetriť protilátky proti 
ružienke a  mali by sa následne očkovať po 
pôrode ešte pred prepustením z nemocnice.

Očkovacia látka proti ovčím kiahňam 
(vaccinum varicellae vivum)
 Prirodzená infekcia vírusom varicella-zos-

ter niekedy spôsobuje poškodenie plodu. Je 
vzácnou klinickou jednotkou s pravdepodob-
nosťou výskytu maximálne 2 % pri ochorení 
matky v prvej polovici gravidity. Pri varicello-
vej fetopatii sa vyskytuje variabilné postih-
nutie kože (charakteristické jazvy), končatín, 
oka a  centrálneho i  periférneho nervového 

systému. Najvyššie riziko neonatálnej varicel-
ly s vysokou mortalitou je pri rozvoji ochorenia 
u matky v období 5 dní pred a 2 dni po pôrode.
 Vakcína proti ovčím kiahniam alebo her-

pes zoster obsahuje živý atenuovaný vírus 
varicella-zoster. Ochranný účinok pretrváva 
dlhšie ako 7 rokov.
 Podľa informácií zo  SmPC tehotné ženy 

sa nemajú očkovať vakcínou proti ovčím 
kiahňam. Štúdie sa s gravidnými ženami ne-
vykonali. Nie je dostatok informácií, či môže 
spôsobiť poškodenie plodu, ak sa podá te-
hotným ženám. V prípadoch, keď sa očkova-
cie látky podali v tomto období, nepreukázalo 
sa poškodenie plodu. Je potrebné vyhnúť sa 
gravidite počas 1 mesiaca po očkovaní. Že-
nám, ktoré plánujú otehotnieť, sa má odpo-
ručiť oddialenie gravidity.
 Podľa iných citovaných zdrojov predexpo-

zičné očkovanie je kontraindikované u žien, 
ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť. Ak 
došlo k očkovaniu pri nepoznanej gravidite, 
nevyžaduje si táto situácia žiadne špeciálne 
opatrenie. Retrospektívna štúdia zahrňujú-
ca 65 prípadov nezaznamenala nežiaduce 
účinky na plod, ak sa ženám počas gravidity 
podala vakcína.

Podanie očkovacích
látok počas laktácie
 Väčšinu očkovacích látok možno vo vše-

obecnosti bezpečne podávať dojčiacim 
ženám.  K  dispozícii sú obmedzené údaje 
o účinkoch imunizácie dojčiacich žien na ich 
deti. Neexistuje žiadny dôkaz, že imunizácia 
počas dojčenia bude mať nepriaznivý vplyv 
na imunitnú odpoveď matky alebo dieťaťa.
 Podľa informácií zo  SmPC nie sú dosta-

točné informácie o vylučovaní BCG vakcíny 
a metabolitov do ľudského mlieka. Podanie je 
kontraindikované počas laktácie. Vplyv očko-
vacej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu 
kašľu a  prenosnej detskej obrne počas 
laktácie sa nehodnotil. Vakcína obsahuje 
toxoidy alebo inaktivované antigény. Neo-
čakáva sa žiadne riziko pre dojčené dieťa. 
Majú sa starostlivo zhodnotiť prínosy oproti 
rizikám podania očkovacej látky dojčiacim 
ženám. K dispozícii sú obmedzené skúsenosti 

s podávaním očkovacej látky proti osýpkam, 
príušniciam a ružienke počas dojčenia. Štú-
die preukázali, že u  dojčiacich žien, ktoré 
sa po pôrode očkovali živými atenuovanými 
očkovacími látkami proti ružienke, sa môže 
vírus vylúčiť do materského mlieka. Vírus sa 
môže preniesť na dojčené deti bez toho, aby 
sa u  nich preukázalo symptomatické ocho-
renie. Riziká a  prínosy očkovania matky sa 
musia zhodnotiť v prípade podozrenia alebo 
výskytu imunodefi ciencie u  dieťaťa. Vzhľa-
dom na teoretické riziko prenosu vírusového 
kmeňa očkovacej látky proti ovčím kiahňam 
z matky na dieťa sa očkovanie u dojčiacich 
matiek vo všeobecnosti neodporúča. Očko-
vanie sa musí zvážiť individuálne u expono-
vaných žien bez ovčích kiahní v  anamnéze 
alebo u  tých, o  ktorých sa vie, že sú séro-
negatívne. Treba zvážiť benefi t dojčenia pre 
dieťa a benefi t vakcinácie dojčiacej matky.
 Podľa iných citovaných zdrojov, ak sa te-

hotným ženám neodporúča očkovanie počas 
gravidity, môžu sa očkovať po pôrode do-
konca aj počas laktácie. Prítomnosť vírusov 
v mlieku nepredstavuje problém, pretože ide 
o oslabené vírusy. Podľa American Academy 
of Pediatrics Committee on Infectious Dise-
ases sa môžu dojčiace ženy očkovať živými 
aj neživými vakcínami proti záškrtu, tetanu, 
čiernemu kašľu, osýpkam, príušniciam, 
ružienke a ovčím kiahňam. Ak je to nevy-
hnutné, môže sa podať vakcína s  inaktivo-
vaným poliovírusom. Podanie živej vakcíny 
proti detskej obrne (perorálna forma) sa 
môže podať členom rodiny až keď dojča 
absolvovalo očkovanie vakcínou s  inaktivo-
vaným poliovírusom.

Záver
 Doteraz neexistujú žiadne dôkazy o  tom, 

že by sa aplikácia živej alebo inaktivovanej 
vakcíny spájala so závažnými nepriaznivými 
výsledkami gravidity. Napriek tomu, že sú 
k  dispozícii dôkazy nízkeho rizika nežiadu-
cich účinkov na plod a dojčené dieťa, stále 
sa vakcíny proti osýpkam, príušniciam, ru-
žienke, ovčím kiahňam a ďalšie živé vakcíny 
neodporúčajú podávať v  týchto obdobiach, 
alebo sú kontraindikované.
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 Cieľom diplomovej práce bolo nielen popísať 
históriu zavádzania eHealth od prvých poku-
sov o zavedenie až po súčasný stav, ale predo-
všetkým zhodnotiť aktuálne spustené funkcie 
so zameraním na lekárenské prostredie – vy-
užívanie elektronických preukazov zdravotníc-
kych pracovníkov a elektronických lekárskych 
predpisov. Na základe dotazníkových priesku-
mov vyhodnotila názory, postoje farmaceutov 
a pacientov k zavedeniu eHealth a jeho funkcií 
do praxe a jeho vplyv na úroveň poskytovanej 
lekárenskej zdravotnej starostlivosti.
 Do dotazníkového prieskumu, s  ktorým sa 

obrátila na e-mailové adresy 480 lekární, sa 
zapojilo len 154 respondentov, no počas ná-
ročnej epidemiologickej situácie to v súvislosti 
so zaťaženosťou farmaceutov predvídala. 
„Dozvedeli sme sa, že popri najčastejšie vy-
užívanej funkcii systému eHealth – erecepte, 
farmaceuti aktívne využívajú aj iné možnosti 
a  funkcie, ktoré systém ponúka. Príkladom 
je aplikácia Moje ezdravie, ktorú využíva viac 
ako polovica opýtaných. Najviac respondentov 
získava informácie o systéme eHealth a  jeho 
funkciách z  webových stránok NCZI alebo 
NPZ. Viac ako tretina čerpá z  rôznych we-
bových stránok, ktoré nemusia byť zárukou 
presných alebo aktuálnych informácií,“ upo-
zorňuje Daša Hirjaková.
 Viac ako dve tretiny farmaceutov zazname-

nali pozitívny prístup pacientov k ereceptom, 
uvedomovali si ich výhody. Takmer všetkým 
viac vyhovuje elektronická forma lekárskeho 
predpisu a oceňujú možnosť rýchleho overe-
nia pacienta a upozornenia na chybu pri výdaji 
alebo pri obmedzeniach a  limitoch zo strany 
systému. Rovnako tak uľahčenie spracováva-
nia lekárskych predpisov a  retaxácie. Všetky 
výhody ereceptu sú atraktívne a sľubujú po-
moc pri práci s  lekárskym predpisom. Na-
priek tomu, že sa objavuje menej problémov 
s  čitateľnosťou písma lekára, stále sa v  re-
ceptoch nachádza mnoho chýb. Najčastejšie 

predpisovanie neka-
tegorizovaných liekov 
s  nesprávnymi kódmi, 
ale aj problémy týka-
júce sa dávkovania, 
diagnóz, indikačných 
a  preskripčných ob-
medzení, pravidiel pri 
predpise OPL alebo 
IPL, či chýbajúce od-
porúčanie špecialistu.
 Takmer polovica far-

maceutov by privítala 
zdokonalenie systému 
pri kontrole predpiso-
vania ereceptu leká-
rom, pri aktualizácii 
zoznamu a  kódov lie-
kov v  ambulanciách 
a  zavedenie funkcie, 
ktorá by neumožňo-
vala lekárovi odoslať 
chybný alebo nepod-
písaný erecept. Sys-
tém eHealth však vo 
veľkej miere zvyšuje 
bezpečnosť liečby pa-
cienta napr. kontrolou 
interakcií jednotlivých liekov, s  čím súhlasila 
tretina opýtaných. Takmer polovica lekárnikov 
si uvedomuje, že bezpečnosť liečby pacienta 
je aj v ich rukách, keďže majú povinnosť po-
skytovať informácie a rady o liekoch s cieľom 
bezpečnej terapie. Tri štvrtiny farmaceutov 
vyjadrili názor, že zavedením eHealth došlo 
k  zefektívneniu poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti v  lekárni, čo predstavovalo jeden 
z hlavných cieľov pri zavádzaní.
 Využívanie funkcie erecept prinieslo množ-

stvo výhod. K  tým najvýznamnejším patrí, 
že návšteva lekára nie je vždy nutná, čo je 
dôležité hlavne v  súvislosti so šírením ocho-
renia COVID-19. Pre farmaceutov je dôležitá 

rýchla identifi kácia pacienta, kontrola výdaja 
zo strany systému alebo zjednodušenie spra-
covávania ereceptov. Nevýhodou je zatiaľ 
poruchovosť systémov a  chyby lekárov pri 
predpisovaní ereceptov. „Riešenie takýchto 
komplikácií pripravuje farmaceutov o čas, kto-
rý by mohli využiť na komunikáciu s pacientmi, 
teda poskytnutie kvalitnejšej a  bezpečnejšej 
lekárenskej zdravotnej starostlivosti,“ konšta-
tuje Daša Hirjaková. Verí vo vylepšenie systé-
mu a zavádzanie nových funkcií eHealth. Záro-
veň však upozorňuje, že farmaceuti by v rámci 
dispenzačnej, konzultačnej a  poradenskej 
činnosti v  lekárni mali pacientov neustále in-
formovať o funkciách eHealth a ich prínosoch.

Študenti farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa vo svojich diplomo-

vých prácach venujú aktuálnym témam, ktoré úzko súvisia s dennou praxou lekárnikov. Prácu o vplyve 

elektronického zdravotníctva na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v lekárni z pohľadu farma-

ceuta a pacienta úspešne obhájila dnes už Mgr. Daša Hirjaková. Jej školiteľkou na Katedre lekárenstva 

a sociálnej farmácie UVLF bola PharmDr. Iveta Štempeľová.
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výrazne proti a  tretí to nerieši, alebo skôr 
riešiť nechce.

 Tí, ktorí sa zaočkovať dali, o  očkovaní 
vedia určite viac z hľadiska medicíny, zažili 
si ťažší priebeh covidu alebo len vedia, že 
to pomáha a chcú byť chránení. Tí, ktorí sa 
nechcú dať očkovať a odsudzujú tých, ktorí 
sa očkovať dali, pri tých som sa väčšinou 
stretla s názorom, že covid neexistuje a je 
to len chrípka. Takisto veľa z nich sa očko-
vať dať nechce, lebo „počul som“, „on/ona 
mi povedal/povedala“ alebo „na internete 
som čítal/a“. Posledná skupina ľudí, ktorí 
sa dištancovali, tých osobne považujem za 
nezodpovedných. Je to nezodpovednosť 
voči ostatným a,  samozrejme, aj voči sa-
mým sebe.

Si očkovaná? Mali by sa podľa teba 
ľudia očkovať?
 Áno, očkovaná som a druhá odpoveď je 

tiež áno, mali by sa dať zaočkovať. Určite 
by nemali veriť názorom, že ženy nebudú 
môcť mať deti, alebo že v budúcnosti budú 
mať nejaké extrémne zdravotné problémy. 
Tieto názory sú konšpiračné. Očkovanie je 
jediná dostupná alternatíva, pri ktorej je 

pravdepodobné, že pri nakazení budeme 
mať ľahší priebeh. Chránime tak seba, no 
predovšetkým aj našich blízkych.

Čo si z  tejto skúsenosti odnášaš do 
života?
 Určite aj vtipné zážitky, kde som sa 

pousmiala a  pobavila na výmysloch ľudí. 
Veľakrát som si pri tejto práci uvedomila, 
ako veľmi na ľudí vplývajú médiá, neove-
rené informácie a názory cudzích osôb. No 
predovšetkým ide o  skúsenosti do života 
z medicínskeho hľadiska, keďže som pra-
covala so zdravotnými sestrami a lekárka-
mi z alergiológie a imunológie.

Ako dlho si brigádovala vo vakcinač-
nom centre?
 Brigádovala som tam 3 mesiace – od 

mája do júla.

Aké činnosti si vykonávala a  čo bolo 
náplňou tvojej práce?
 Pracovala som v  miestnosti, kde sa už 

priamo očkovalo a  robila som tam admi-
nistratívu cez počítač – registráciu ľudí, 
ale pomáhala som aj s  napĺňaním vakcín 
a informovaním pacientov.

Aký bol záujem ľudí o  očkovanie vo 
vašom vakcinačnom centre?
 Pracovala som v  bardejovskom okrese. 

Keďže východné Slovensko má nižšie per-
centá zaočkovanosti, záujem ľudí nebol až 
taký veľký. Priemerne to bolo asi 100 ľudí 
za jeden deň.

Ako vnímaš postoj ľudí a ich názor na 
očkovanie?
 Vnímam tri tábory: prvý tábor tvoria

ľudia, ktorí očkovanie podporujú, druhý je 

A ktuálna pandemická situácia sa dotýka všetkých nás – detí, dospelých či 

starších obyvateľov krajiny. Keď vedci prišli na trh s prvými vakcínami proti 

koronavírusu, každý z nás bol plný očakávaní a nádeje. V posledných mesiacoch 

bolo očkovanie hlavnou témou diskusií ľudí. Ako vníma očkovanie a  čo zažila 

v letných mesiacoch vo vakcinačnom centre členka Spolku košických študentov 

farmácie v Košiciach, Marianna Onofrejová, sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.
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V
onkajšej mestskej rade a úradníkom mesta venoval Weber tieto slová: „S prianím všeobecného blaha 

vonkajšej rady slobodného kráľovského mesta Prešov. Svojim spoluprísažným milým pánom kolegom 

z úradu, ako aj pánom vrchným úradníkom a podporovateľom: Všetko najlepšie mojim vysokocteným 

pánom, veľkodušným dobroprajcom a  nepostrádateľným priateľom. Želám božskú milosrdnú priazeň. 

Pane na nebesiach, mocnú nebeskú ochranu, vysokopotešiteľný mier a zaslúžené blaho!“

 Weber svoju knihu venoval všetkým týmto 
a  tiež budúcim „vládcom“ Prešova, no na 
prvom mieste – podľa zaužívaného zvyku, 
či zvláštneho druhu dobrovoľnej povinnosti 
– cisárovi Leopoldovi I. (na korunovácii kto-
rého sa ako vyslanec Prešova a  Pentapo-
litany roku 1657 zúčastnil), hoci samotná 
publikácia a  jej obsah neboli určené jemu. 
Na počesť cisára Weber pod jeho honosnou 
podobizňou napísal: „Toto je Bohom koru-
novaný vládca všetkých kresťanov. Toto je 
uhorskej zeme a  jej sužovaných príbytkov 
kráľ a knieža pokoja. Daj Boh, aby jeho ruka 
dlho k jeho najvyššej cti vládla nad otčinou.“

 Weber, ktorý je historikmi považovaný za 
„jediného vzdelanca a významnú osobnosť 
kultúry spomedzi prešovských richtárov 17. 
stor.“12, v práci vysoko vyzdvihol znalosť ja-
zykov, u učených ľudí hlavne dokonalé ovlá-
danie latinčiny, ktorú považoval za „matku 
jazykov“, „pomocou ktorej je možné získať 
priateľov a spojencov“. Znalosť jazykov bola 
zvlášť potrebná v  podmienkach Prešova, 
kde „deti vnímajú už od útleho veku jazyk 
slovenský, nemecký a maďarský“.

 Ďalšiu časť diela venoval Weber uvažova-
niu o potrebe umenia vládnuť, nutného pre 

dosiahnutie „dočasného a  večného blaha 
ľudí“. Zvládnutie tohto umenia má tri „naj-
ťažšie, najužitočnejšie, a preto tiež najvzác-
nejšie“ podmienky: „Poznávaj Boha a rozli-
šuj ľudí, no sám seba najprv.“

 Podrobnejšie sa Weber venoval najmä Tale-
tovmu11 „Nosce te ipsum“, teda zásade Poznaj 
sám seba. Na mnohých príkladoch z antickej 
histórie (delfská veštiareň, Plutarchos, Ptole-
maios, Argos a pod.) demonštruje, že potreba 
poznania seba samého – hoci je pre zdarné 
vládnutie nevyhnutná – je nanajvýš zložitá 
a obtiažna, je to „najväčšia veda“. Ústami Ber-
narda, „jedného zo svätých učiteľov cirkvi“, 
Weber hovorí: „Hoci poznáš všetky tajomstvá, 
aká široká je zem, aké vysoké je nebo, aké 
hlboké je more, ak nepoznáš samého seba, 
podobáš sa tomu, kto stavia bez základov. Ten 
je strojcom ruiny, nie stavby. Kým nepoznáš 
seba, každá stavba, čo chceš budovať, bude 
ako nezametaný kopec prachu, ktorý rozduje 
vietor.“ Vskutku trefný citát. Chilón mal vo svo-
jom embléme zrkadlo s nápisom: „Hľaď na seba 
samého a skúmaj.“ Táto sentencia sa vyní mala 
aj nad vchodom do veštiarne v Delfách.

 Ale poznanie seba samého „je vzácne 
a zriedkavé, no zároveň užitočné nevyhnutné 

pre bezúhonný život. Z  neho potom plynie 
šťastie, požehnanie a mier, radosť a  pokoj 
v  kráľovstve a  napokon aj želaný koniec. 
A predsa len málokto spomedzi desaťtisícok 
ľudí dbá o poznanie seba samého…“ Citujúc 
proroka Izaiáša z  Biblie komentuje súveké 
problémy Uhorska (stavovské povstania, 
rebélie, turecké výboje a  okupácia veľkej 
časti krajiny) – ale v podstate aj dnešného 
Slovenska: „Hľa, Pán pustoší zem a nivočí 
ju, rozvracia jej tvárnosť a  rozprašuje jej 
obyvateľov… Pustá, spustnutá je zem, vy-
plienená a vylúpená… A zem je sprznená od 
jej obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili 
právo, zrušili zmluvu večitú.“

 V závere tejto časti knihy sa Weber obracia 
s apelom na mladých, ktorí by v budúcnosti 
– „v primeranom veku a postupom času“ – 
mali podľa vzoru svojich otcov viesť Prešov 
k prosperite. Zdôrazňuje, že knihu „pririekol 
a obetoval ju nadaniu najdrahších detí a sy-
nov… kvôli tomu, že prosperita mesta je mi 
milšia ako vlastný život a  blaho.“ Aj to bol 
jeden z  charakteristických rysov Weberov-
ho naturelu. Pochvaľuje si pritom, že Prešov 
„napreduje“, že má dobre udržiavaný stav 
kostolov a škôl, že sú v ňom „práce a služby 
nastavené tak, aby ich neochvejne zachovali 

Záujem o Weberove 
dielo je aj za hranicami 

Slovenska



Lekárnik  ročník XXVI.  číslo 11  november 2021 43

aj ďalší nástupcovia“. Podotýka – čo je ne-
smierne aktuálne aj v súčasnosti – že ume-
nie vládnuť, „kráľovná všetkých umení“, 
sa nedá kúpiť na trhu, v krčmách ani hos-
tincoch, nenaučia ho prázdne reči, získať 
sa dá iba na základe prevzatia skúseností 
učených, múdrych a  rozumných mužov, 
z dobrých kníh. Záverom kapitoly sa osobne 
vyznáva k  tomu, že si zaumienil „vykonať 
hodnotné dielo, aby ste sa mohli chrániť 
pred každým zlom, ja, ktorého najvyšší Boh 
nakrátko spojil akoby manželstvom… s va-
ším materským mestom a ustanovil ma za 
vášho rodiča. Rád pripravím Vladárske číta-
nie ako náčrt a predstavu otcovských cnos-
tí, lebo ich nadovšetko milovali a najviac si 
ich cenili… Nech ich matka, samozrejme 
mesto, ktoré ich prijalo do svojho lona, keď 
prišli na svet, nažíva v pokoji a mieri, nech 
neprestajne prosperuje a nech sa jej navždy 
dobre vodí po mnohé a mnohé pokolenia.“ 
Na konci je dátum: 25. januára 1665.

 Od strany 39 nasleduje plných 15 strán, 
spolu 11 panegyrík, teda oslavných próz 
a  básní na Weberovu počesť, na jeho do-
vtedajšie úspešné účinkovanie v meste a na 
jeho tri dovtedy vydané knihy. Najrozsiahlej-
šiu z týchto ód, prednesenú už 13. januára 
1664 v chráme sv. Mikuláša v mene celého 

cirkevného stavu, napísal pri príležitosti voľ-
by Webera za richtára Ján Sartorius, pre-
šovský farár a  lýceálny inšpektor. Označil 
Webera za cteného, veľaváženého a  tiež 
premúdreho pána richtára, ktorého si všetci 
veľmi vážia, za prívetivého pána a patróna 
a dôstojného kmotra, šľachetného, rozváž-
neho a  skúseného pána.“ Prevoláva mu 
slovami „Ochranca štátu!, Šťastne vládni!, 
Ochraňuj nás!, Ochraňuj štát!“ na slávu, 
údajne zaslúžene, pretože dovolil nám a na-
šim milovaným susedom užívať si dosiaľ 
nezvyčajný pokoj… On bol úctivý ochranca 
štátu, svojimi modlitbami, svojou úprimnou 
starosťou, svojou láskavosťou a  skrom-
nosťou, svojou neúnavnou usilovnosťou, 
ba dokonca svojimi súkromnými službami 
sa láskavo odvďačil tým, čo stoja v  čele 
vysokých úradov. „Toto mesto spolu s  jeho 
susedmi zachoval v žiaducom stave.“ Obdi-
vuhodná chvála z  úst evanjelického farára 
Sartoria nám v  znateľnej miere obohacuje 
naše doterajšie poznatky o  mnohorozmer-
nosti Weberovej osobnosti, o  jeho skvelom 
renomé, ktorý požíval u svojich spoluobča-
nov. „Šťastne vládni, Weber, už štvrtýkrát 
richtár vytúžený a prešťastný. Boh nech je 
štedrý voči tvojej šľachetnej veľkosti, pevné 
zdravie, dlhý život, nevyhnutné dary, pokoj-
nú vládu a celkovú prosperitu.“ Autor týchto 

slov ani ďalej nešetrí chválou na Webera, 
žiada ho o ochranu pred násilím a nespra-
vodlivosťou, pred vonkajšími a  vnútornými 
nepokojmi a sľubuje mu napodobnenie jeho 
šľachetnosti, lásku, vernosť a modlitby.

 Skutočnosť, že Weber bol obľúbenou 
osobnosťou aj u svojich potenciálnych kon-
fesionálnych protivníkov, dosvedčuje óda, 
pre dnešného človeka málo znalého anti-
cké súvislosti pomerne nedešifrovateľná, 
ktorú preň napísali (pozn.  autora: doslova 
uvedené, že „zaspievali“) košickí jezuiti 
z tamojšej slávnej univerzity Spoločnosti Je-
žišovej. Básnicky v óde uvádzajú „Počuješ, 
lýra jak radostne zvučí? Posvätný celý vrch 
(pozn. autora: myslí sa tým antický Parnas) 
tu súhlasí s  Bakchom a  Foibom! Akáže 
ozvena pridala meno Jána Webera, pevca? 
Echo vľúdna, Echo milá, ty aj slávne, aj veľ-
mi vznešené meno, meno Jána zakrič zvuč-
ne, aj ho zdupľuj, celý svet nech počuje!“13

12 Kónya, Peter a kol.: Dejiny Prešova I. Prešov: Vydavateľstvo Pre-
šovskej univerzity. 2017, s. 404.

13 V  starogréckej mytológii krásna lesná nymfa /oreada/ Echó, 
ktorá bola polobohyňou v  družine Artemidy. Kvôli svojej po-
vestnej utáranosti, s  ktorou mala u  olympských bohov veľké 
ťažkosti, sa premenila nakoniec na obyčajnú ozvenu.

14 Thales, Táles z Milétu /624 - 546 pred K./- starogrécky fi lozof, 
matematik, politik, štátnik, astronóm. Citát z  jeho diela: Život 
sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri 
čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.

 Weber venoval Lectio principum aj členom Centum viri: na prvom mieste lekárnik Juraj Scholtz
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 K výrobe papiera sa tiež spracovával odpad 
vzniknutý pri výrobe hodvábu, či iného textil-
ného odpadu alebo zo starých handier. Rast-
linné vlákna, dovtedy používané ako základný 
materiál, boli tak nahradené starými han-
drami. Pri výrobe papiera sa z handier a vody 
uvarila kaša, ktorú vo veľkých kadiach mie-
šali a  roztĺkali drevenými kladivami na vod-
ný pohon. Táto hmota sa glejovala, a potom 
do nej ponárali sitá a nechali sa odkvapkať. 
Hárok papiera sa ešte hladil, alebo lisoval na 
ručnom lise a sušil. Handier bol však čosko-
ro nedostatok a na konci 17. storočia začalo 
pátranie po lacnej a  bežne dostupnej suro-
vine, ktorá by nahradila handry. Východisko 
bolo najprv nájdené v slame, lenže tá nebola 
kvalitná. Jedným zo zaujímavých  návrhov 
bolo vyrobiť papier z osích hniezd. Osy totiž 
vyrábali papier z dreva dávno pred človekom. 
Svoje hniezda si stavali z práchnivého dreva. 
Táto skutočnosť vzbudila pozornosť istého 
prírodovedca a  priviedla ho na myšlienku 

napodobniť osy a zhotoviť papier 
z dreva, alebo iných rastlinných 
častí. Pokus bol korunovaný 
úspechom. Francúzsky fyzik 
René-Antoine Ferchault Réaumur 
(1683 – 1757) navrhol, aby sa papier vyrábal 
z dreva. Prvý záznam o použití dreva na výro-
bu papiera pochádza z roku 1769. Avšak vý-
roba papiera z drevitej kaše sa do povedomia 
širšej verejnosti dostáva až v polovici 19. sto-
ročia. Presnejšie v roku 1843, kedy nemecký 
mechanik a vynálezca Friedrich Gottlob Keller 
(1816 – 1895) vynašiel spôsob, ako vyrábať 
papier z drevoviny. Získaval ju obrusovaním 
dreva. Po pridaní vody sa tak získala buni-
čina, celulóza. Úsilie zvýšiť produkciu viedlo 
k snahe vykonať čo najviac práce pomocou 
strojov. V  roku 1799 si nechal francúzsky 
strojár Nicolas-Louis Robert (1761 – 1828) 
patentovať papierenský stroj, ktorý využíval 
súvislý pás drôteného sita miesto prácneho 
naberania jednotlivých listov na rám. Strojom 

vyrobený papier bol oveľa kvalitnejší a  pro-
duktivita výroby sa zvýšila tak, že postupne 
vytlačila ručne vyrábaný papier.
 Pre farmáciu vynájdenie papiera znamena-

lo významnú zmenu, a to nielen v uchováva-
ní liečiv a liekových prípravkov, ale aj v jeho 
širokom využití. Svedčí o  tom množstvo 
rozličných papierových nádob rôznych tvarov 
a veľkostí. Najčastejšie sa používali na ucho-
vávanie sušených, práškových, drvených, 
strúhaných rastlinných drog, semien a  dre-
vín, ďalej na prášky, lieky, tobolky, pastilky, 
tyčinky, guľôčky, čapíky, púdre a  podobne. 
V laboratóriu lekárne si svoje miesto našli aj 
papierové dispenzačné krabičky okrúhlych, 
oválnych, obdĺžnikových tvarov, fi ltračné pa-
piere, papierové lieviky atď. Na papierových 
obaloch bol okrem názvu liečiva aj názov le-
kárne s adresou, prípadne aj menom lekárni-
ka a dávkovaním lieku. Často sa čistý papier 
používal umiestnený v drevených stojatkách. 
Papier sa využíval aj na označenie lekáren-
ských nádob štítkom, signatúrou, ktoré sa na 
nádoby nalepovali.

Ilustrácie boli použité z internetových stránok: 
https://medium.com/@jameslewishuss/the-scien-
ce-of-gothic-literature-ddc540714f3b
Zo zbierok Miklósa Révésza v Budapešti.
Zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach.

Obr. č. 14:
Dobová lekáreň
z 20. storočia.

Jedným z veľkých objavov človeka na jeho ceste neustáleho vývoja, bolo aj vynájdenie papiera. Vynájdený 

bol v Číne v roku 105 pred n. l. Vyrábal sa tak, že rozdrtené a dôkladne povarené rastlinné vlákna sa 

rozvarili na kašu. Vláknitá kaša sa rozmiešavala vo vode, a potom naberala na rámček z bambusových 

štepín, alebo prútov. Prebytočná voda sa nechala odkvapkať a  vlhký list papiera sa sušil na slnku aj 

s  rámčekom. Surovinou pre výrobu papiera boli vlákna konopí, bemerie textilnej, alebo ako ju nazývali 

dávnejšie ramie, papierovníka čínskeho a bambusu. Na juhu Číny sa papier vyrábal z drene, ktorá vypĺňa 

kmeň arálie papierodárnej. Na prúžky nakrájaná dreň sa lisovala, sušila a hladila. Tajomstvo výroby papiera 

sa do Prednej Ázie dostalo v 8. storočí n. l. a v 12. storočí ho Arabi sprostredkovali Európe.

Obr. č. 1 – 6: V 8. storočí sa Arabi dozvedeli tajomstvo výroby papiera od Číňanov. Prísne strážené tajomné umenie 
sa vraj vyzradilo v júni roku 751 počas vojenského ťaženia. Keďže medzi zajatcami, ktorí boli predaní do otroctva, boli 
aj čínski výrobcovia papiera, kalif Ziyad ibn Salih sa chytil šance a postaral sa, aby papiernikov usadil v Samarkande 
a ešte v tom roku ich prinútil vyrábať papier. Samarkand sa čoskoro stalo centrom výroby papiera, odtiaľ sa papier 
vyvážal počas niekoľkých storočí do arabských štátov. V  roku 793 Arabi založili papierne v Bagdade, Damašku, 
Alexandrii, Tripolsku, Káhire a  v  Maroku. Vďaka Arabom sa znalosť výroby papiera rozšírila do Sýrie, Palestíny, 
Perzie, Indie a do Európy, hlavne do Španielska, Talianska, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Rakúska a Poľska. 
Arabi vyrábali niekoľko druhov papiera, okrem iného aj farebný a  tenký poštový papier pre dopravu holubmi. Do 
dnešného dňa sa zachovali niektoré názvy zavedené Arabmi, napr. slovo rys, pochádza od slova „rizmar“ znamená 
balík (balík papiera s istým počtom papierových listov). | Obr. č. 7 – 13: Papierové lekárenské nádoby mali vo farmácii 
rozmanité použitie. Bolo v nich možné uchovávať a skladovať najmä práškové formy liečiv.
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U
prostred neustále rozvíjajúcich sa štátov Arabského zálivu ponúka Omán osviežujúcu pripomienku 

zdanlivo minulej doby. Nadmerný rozmach ešte nepoškodil jeho úžasnú faunu a  fl óru a  kultúrne 

tradície zostávajú stále pevné, vďaka čomu je sultanát jedným z najlepších miest v Perzskom zálive, kde 

môžete zažiť tradičnú Arábiu.

 Pokojné časti pobrežia lemujú palmy ký-
vajúce sa v rytme vetra a sú posiate rybár-
skymi člnmi. Dediny z hlinených tehál ležia 
uprostred rozľahlých datľových plantáží, 
alebo na okraji odľahlých údolí. Skalnaté vr-
cholce týčiacich sa hôr sú posiate strmými 
kaňonmi, zatiaľ čo vetrom nafúkané duny 
a  štrkové pláne veľkých vnútrozemských 
púští sa tiahnu do diaľky. Napriek „ná-
strahám“ modernej doby si väčšina krajiny 
dodnes zachováva silný zmysel pre minu-
losť. Na rušných trhoviskách sa aj naďalej 
ozýva krik kupujúcich, ktorí zjednávajú ceny 
kadidiel, šperkov, či jedla. Nad mestami 
stále stoja výrazné pevnosti a strážne veže, 
ktoré kedysi plnili ochrannú funkciu. Kozy sa 
túlajú okolo okrovo sfarbených domov a sa-
motní Ománčania v  bielom rúchu sa ticho 
potulujú medzi palmami. Taký je Omán.
 Nedostanete sa ďaleko bez toho, aby ste 

nevideli portrét najvyššieho vládcu krajiny, 
sultána Kábusa. Či už malú fotografi u za-
rámovanú na stenách obchodov, kaviarní 
a hotelov alebo na veľkoplošných paneloch, 
ktoré sa týčia nad diaľnicami. Tento sultán, 
ktorý nastúpil na trón v roku 1970 po zosa-
dení svojho otca, stojí za premenou zaosta-
lej a chudobnej krajiny, ktorú zdedil, na pro-
sperujúci moderný štát. Zomrel začiatkom 
roka 2020.
 Niektorí dovolenkári začínajú v Muscate, 

rozľahlom progresívnom hlavnom meste 
krajiny, ktoré sa môže pochváliť lákavým 
výberom luxusných hotelov zariadených 
v arabskom štýle s rozprávkovou výzdobou, 
úžasnými plážami a  výberom najlepších 
reštaurácií a  barov v  krajine. Za návštevu 

stojí aj rušná obchodná štvrť Muttrah a his-
torická štvrť Old Muscat, ktorá je miestom 
sultánovho paláca.
 Väčšina turistov môže zažiť krásnu a po-

hodlnú dovolenku v  meste Salalah s  vyu-
žitím priameho letu z Bratislavy. Čaká tu na 
vás oddych na pieskových plážach s  jem-
ným pieskom, animátori, ako aj výlety plné 
zážitkov.
 Salalah Rotana Resort 5* je luxusný 

hotel v štýle arabskej architektúry s exklu-
zívnymi službami all inclusive, unikátnou 
plážou, moderne zariadenými deluxe izbami 
a skvelou ponukou medzinárodnej a miest-
nej kuchyne. Nechýba fi tnescentrum, vodné 
a plážové športy, plážový volejbal i  bohaté 
animačné aktivity.
 Fanar Hotel and Residences 5* je jed-

ným z najšarmantnejších hotelov v Ománe, 
ktorý navrhol taliansky architekt Sandro 
Serapioni. Moderný rezort rozprestierajúci 

sa na východnom konci Salalah Beach Ma-
rina sa pýši 3 hotelovými plážami s  radom 
kokosových paliem, infi nity bazénom a kva-
litným spa centrom. V blízkosti sa nachádza 
aj 18-jamkové golfové ihrisko.
 Vstup do Sultanátu Omán je umožnený len 

pre všetky plne zaočkované osoby. Záro-
veň je nutné preukázať sa negatívnym PCR 
testom s QR kódom, nie starším ako 72 ho-
dín pred vstupom do Ománu. Všetci cestu-
júci sa musia preukázať cestovným pasom 
s  minimálnou dobou platnosti viac ako 6 
mesiacov po návrate z Ománu. Je potrebné 
mať uzatvorené medzinárodné zdravotné 
poistenie, ktoré pokrýva aj náklady spojené 
s prípadnou liečbou a hospitalizáciou v dô-
sledku COVID-19 na dobu 1 mesiac. Osoby 
mladšie ako 18 rokov sú oslobodené od PCR 
testov a preukázania potvrdenia o očkovaní. 
Pred vstupom je navyše nutné registrovať 
sa na stránke Registration Form – eMushrif, 

 Omán

na dovolenke

 Salalah Rotana Resort
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kde treba nahrať potvrdenie o  očkovaní 
(s QR kódom) a potvrdenie o vykonaní PCR 
testu (s QR kódom) a taktiež uhradiť regis-
tračný poplatok cca 6 €.
 Pri návrate z  Ománu sa cestujúci od 12 

rokov musia vedieť preukázať negatívnym 

PCR testom nie starším ako 72 hodín (PCR 
testy bude možné absolvovať v  hoteli za 
cca 34 €). Vstup a pobyt na palubu lietad-
la je umožnený len osobám s  prekrytými 
hornými dýchacími cestami respirátorom. 
Výnimku majú deti do 6 rokov.

na dovolenke

Váš spoľahlivý partner nech cestujete kamkoľvek

Kontaktujte cestovnú kanceláriu:
PHARMAEDUCA s. r. o., 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
telefón: +421 46 515 42 09
e-mail: zajazdy@pharmaeduca.eu
www.pharmaeduca.eu

 Fanar Hotel & Residences Mešita Sultána Kábusa

advertoriál
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Ako začať
 Zdravie dieťaťa je potrebné budovať 

od samého začiatku. Je všeobecne známe, 
že pre novorodenca je najlepšie dojčenie. 
Materské mlieko obsahuje všetko potrebné. 
Po 4. – 6. mesiaci už začíname s príkrmami. 
Čím teda začať? Jednoznačne zeleninou, 
môžeme pokračovať ovocím a  postupne 
pridávať ostatné. Takto jednoducho to ide 
u malých detí.
 Čím sú deti staršie, tým sa to viac kom-

plikuje. Vy si deti doslova „vycepujete“ tak, 
aby vám zjedli všetko. Keď prídu do škôlky, 
uvidia ostatné deti, ktoré nejedia tamto ani 
ono. Tak sa môže stať, že dieťa vám postup-
ne nebude chcieť zjesť niektoré potraviny, 
ktoré predtým bežne jedlo. Neustúpte jeho 
argumentom. Je potrebné si uvedomiť, že 
ak chcete, aby si dieťa na nejakú potravinu 
zvyklo, musíte mu ju ponúknuť minimálne 
15-krát. Samozrejme, nie v rovnakej forme, 

ale vždy pripravené inak, pretože chute sa 
nám menia.

Pokračujeme
 Inak je to u starších detí. Desiatu z domu 

nechcú, radšej si niečo kúpia v  bufete. Čo 
si kúpia? Sladkú vodu, čipsy, pizzu z polo-
tovaru, sladkosti a  podobne. A  obed? Hoci 
ho mnohí majú zaplatený, buď na obed ani 
nepôjdu, alebo idú a aj tak skoro nič nezje-
dia. No a zasa siahnu po niečom nezdravom. 
Aj u tejto staršej kategórie detí je potrebná 
trpezlivosť. Povedala by som, že ešte väčšia 
ako u tých mladších.

Skryte ich
 Ako dať deťom zdravú, alebo menej zná-

mu potravinu tak, aby vám ju zjedli? Hovor-
te im o nej, dajte ochutnať čerstvú, potom 
uvarenú alebo upečenú a postupne skúšajte 

rôzne prípravy. Chce to len trošku fantázie 
a trpezlivosti. Dajte dané potraviny tam, kde 
by ich nečakali.

Čo na záver? Nevzdávajte sa
 Nevzdávajte sa a neustále ponúkajte de-

ťom zdravé potraviny v rôznych formách. Ur-
čite im aspoň nejaká z nich zachutí. Nebojte 
sa ich zaradiť do domáceho jedálnička. Len 
vtedy dosiahnete to, že strava pre vašu ro-
dinu bude nielen zdravá, ale aj pestrá. Len 
takýmto pestrým a  zdravým stravovaním 
dosiahnete, že vaše deti a aj vy budete mať 
všetky potrebné vitamíny a  minerály pre 
správne fungovanie.

POSTUP  

V miske si zmiešame kakao, mletú škoricu, kypriaci prášok a štipku 
soli. V druhej miske si ponorným mixérom vymiešame vajíčka, cukor 
a kokosový olej. Následne pridáme premytú fazuľu a všetko dobre roz-
mixujeme mixérom na hladkú hmotu. Do mokrej zmesi pridáme suchú 
zmes a dobre premiešame vareškou. Zmes vylejem do tortovej formy 
o priemere 26 cm a pečieme pri teplote 200 stupňov asi 40 – 50 minút.

 Dobrú chuť!

zdravo

 2 plechovky červenej fazule (425 ml)
 3 vajcia
 1 šálka trstinového cukru
 6 PL kokosového oleja
 6 PL kakaa
 1 ČL mletej škorice
 1 a ½ ČL kypriaceho prášku do pečiva
 štipka soli

POTREBUJEME:

Deti sú radosť, no i starosť pre každého rodiča. Sme im príkladom a to buď dobrým, alebo zlým. Kopí-

rujú naše správanie, našu gestikuláciu, naše stravovanie, náš prístup k zodpovednosti. Každý rodič 

chce zo svojho dieťaťa vychovať zdravé, sebavedomé a inteligentné dieťa.
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Názov tovaru Artiklové ŠÚKL kód EAN kód ADC kód

TENA Lady Normal Night 760765 B0596A 7322541185477 05DC4CF3-6656-4AA0-994E-
27DF5F284647 10

TENA Lady Maxi Night - OTC 760984  - 7322541120850 8C9C7A8B-71A3-4DA6-8178-
07FD1C5770D5 6

TENA Lady Maxi Night 760985 B99948 7322541120966 115C791C-82E4-4D6C-AAFA-
767521C6FD87 12

TENA Pants Night Super M 793572 B0978A 7322541214597 E68CD9EC-82D8-4D0A-A1E1-
5D4E2C06FD9A 10

TENA Pants Night Super L 793672 B0979A 7322541214672 A490E00D-0CC3-4F65-83C4-
BB1802909860 10

pomôcky na noc pre zvýšenú ochranu 

TENA Night

NOVÉ

 TENA Night
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 Novembrové večery sú už dlhé a chladné, a preto vás pozývame, aby ste si oddýchli pri lúštení krížovky, kým je ešte čas. Nasledujúce 
„predvianočné“ týždne budú totiž opäť plné zhonu, objednávok tovaru či nepriaznivého počasia. Spoľahnite sa však, že s UNIPHARMOU 
budete mať ... (pokračovanie v tajničke)
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November predstavuje zvláštne po-dušičkové obdobie 

čaka nia na Vianoce a  na záver roka spojený s  rôznymi 

ekonomickými povinnosťami, kedy ešte jeseň bojuje so zimou 

a  ani jedna nie je jasnou víťazkou. V  lekárňach sa objavujú 

prechladnutí pacienti túžiaci po zázračnej a rýchlej pomoci od 

lekárnikov, ktorí sa vírusom a baktériám snažia „schovať“ za 

svoje ple xisklo, ktoré si tam len pred pár mesiacmi opäť po 

rokoch namontovali. Aj taký je november v  lekárni. Napriek 

návalu práce však netreba zabúdať trochu si oddýchnuť a ob-

čas sa aj zasmiať.

Do lekárne vošli rodičia s dieťaťom, aby mu 
kúpili ortopedické sandálky. Matka pol ho-
diny vyberá, potom ďalšiu pol hodinu skúša 
jedny. Zapína, rozopína, vrtí malému nožič-
kou, cuká, hmká, krúti hlavou, až nervózna 
magistra začne naliehať: „Mali by ste sa 
konečne rozhodnúť, kým vám to dieťa nevy-
rastie a nebude potrebovať palicu.“

Stretnú sa dva bacily:
„Ako sa máš?“
„Ale, necítim sa dobre, asi som chytil  
penicilín!“

„Nuž, babka,“ vraví lekárnik staršej pa-
cientke, „pán doktor vám predpísal železo. 
Budete ho užívať trikrát denne.“ 
„Panebože, to azda nie! Veď ja pohryziem 
sotva kôrku chleba!“

Príde pacient do lekárne a pýta sa:
„Máte, prosím, repík?“
„Porciovaný, alebo sypaný?“,
pýta sa magister.
„Nie, lekársky,“ odpovedá pacient.

Sledujte nás a napíšte nám
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