Diskusie a rozhovory
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polemika – Energetická kríza. Na čo sa pripraviť
počas nasledujúcej zimy a ako to ovplyvní lekárne?
zo života lekárnika – Vzdelávacie podujatia prinášajú
osobný kontakt s prednášajúcimi, ale aj s kolegami;
PharmDr. Anna Vlhová
rozhovor – Pokiaľ majú poskytovatelia lekárenskej
starostlivosti podozrenie z nesprávneho postupu
zdravotnej poisťovne, môžu podať podnet
na ÚDZS; Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

Vážené lekárničky a farmaceutické laborantky,
milí lekárnici a laboranti,

Odborné témy
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Pozývame vás na

téma – Kolostrum verzus chrípka
advertoriál – Prínos a využitie suchého extraktu
z brečtanových listov pri liečbe akútnych zápalov
dýchacích ciest sprevádzaných kašľom
a pri symptomatickej liečbe chronických bronchitíd
klinická farmácia – Liečba epilepsie
počas gravidity; I. časť
advertoriál – Nové vazoprotektívum; skúsenosti
z angiologickej ambulancie
advertoriál – Rakovina, ktorej vieme predchádzať
nemocničné lekárenstvo – Racionálne používanie
antimikrobiálnych liečiv v ústavných zdravotníckych
zariadeniach; III. časť
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (55)
dejiny lekárnictva – Lekárnik Ján Weber: osobnosť, ktorá
už zaujíma nielen farmaceutických historiografov XV.
príbehy liečiv – Loratadín

srdečne vás pozývame na odborno-vzdelávacie
kreditované podujatie pod záštitou
UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej
akciovej spoločnosti, PLUS LEKÁRNE
a Slovenskej lekárnickej komory.
23. lekárnický kongres prinesie opäť bohatý
odborný program a sprievodné
stretnutia s farmaceutickými spoločnosťami
a odborníkmi z oblasti zdravotníctva.
Registrácia na podujatie je možná na webstránke
UNIPHARMY v sekcii VZDELÁVANIE

Poradenstvo a informácie
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manuál – Moja UNIPHARMA Portál, faktúry a dobropisy
UNIPHARMA informuje – Nová linka zefektívni
procesy pri expedícii liekov
právne rady – Odborný zástupca lekárne,
Povinnosti a zodpovednosť odborného zástupcu; 2. časť
NRSYS informuje – Akú hodnotu má
práca lekárnika? 3. časť
spravodajstvo
reportáž – 26. sympózium z dejín farmácie sa
uskutočnilo v dejinami bohatej Banskej Štiavnici
kokteil z farmácie

Organizátori podujatia

Generálni reklamní partneri
Voľnočasové a iné
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pozvánka – 23. lekárnický kongres
zrkadlenie – Zima, zima, teplejšie, teplejšie
čo nové na fakulte – Slávnostné otvorenie
akademického roka 2022 / 2023
študentské okienko – Vzdelávací Mentoring
projekt pokračuje aj tento rok
na dovolenke – Klenoty blízkeho východu
farmácia v umení – Lekáreň ako bar vo filme Stella Dallas
zdravo – Histamínová intolerancia
sociálne siete – Ako zvýšiť zapojenie fanúšikov
na sociálnych sieťach
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Hlavný reklamný partner

