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S UNIPHARMOU
ste vždy
UProstred diania

Vážené lekárničky, drahí lekárnici,
milí čitatelia,

pri príležitosti Svetového dňa lekárnikov si pripomíname dôležitú úlohu lekárnikov v zdravotníctve a vyzdvihujeme vaše poslanie v očiach laickej verejnosti. Denne sa o nás, pacientov, staráte
ochotne, s porozumením a pri každom jednom z nás sa zamyslíte nad problémom, ktorý nás trápi a starostlivo nám poskytnete
patričnú dispenzáciu.
Spoločnosť UNIPHARMA vás denne sprevádza a povzbudzuje pri vašom poslaní. Sme vaším partnerom v zabezpečovaní liečivých prípravkov na ceste od výrobcu až k pacientovi a všetky
nástrahy vášho podnikania sa snažíme riešiť spolu s vami cez
našich obchodných reprezentantov, referentky predaja a všetkých
zamestnancov, ktorých stretávate priamo či nepriamo.
Celoživotné vzdelávanie je jedným zo základných pilierov osobného rozvoja a v segmente, v ktorom sa pohybujeme, je nenahraditeľnou komoditou. Naša spoločnosť dlhodobo podporuje aktivity,
ktoré vedú k vzdelanosti a rozširovaniu obzorov, čoho dôkazom je
v poradí už 23. lekárnický kongres, ktorý sa uskutoční 22. októbra
2022 v Žiline. Rád by som vás pozval k osobnej účasti na podujatí,
ktoré opäť prinesie aktuálne a odborné témy z lekárenstva. Plnohodnotný celodenný program sa zameria na infláciu a zvyšovanie
nákladov, na ekonomickú stabilitu lekární, zmeny v legislatíve,
na úlohu farmaceuta v liečbe špecifických skupín pacientov, ale aj
na ďalšie aktuálne a odborné témy, ktoré sú aktuálne UProstred
slovenského lekárenstva.
Pozývam vás na toto podujatie a teším sa na stretnutie s vami,
milé lekárničky a vážení lekárnici!
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