Diskusie a rozhovory
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Vážení lekárnici, milé lekárničky,
farmaceutickí laboranti,
obchodní partneri,
zástupcovia farmaceutických spoločností,
drahí zamestnanci,

ĎAKUJEME
že ste boli esenciálnou súčasťou
23. lekárnického kongresu v Žiline!
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polemika – Štrajk lekárnikov. Je potrebné zájsť
takto ďaleko, aby nastala pozitívna zmena?
Malo by to vôbec zmysel?
zo života lekárnika – V dnešnej dobe by sme odbornú
profesiu, ktorá poskytuje poradenstvo zadarmo,
našli len ťažko; Mgr. Eva Rybanová
jeden deň s... – Operatívne požiadavky na IT oddelení
sú prioritou, ktorú treba urgentne riešiť; Mário Oršula

Odborné témy
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téma – Koenzým Q10, bio-látka s ohromným
fyziologickým účinkom
klinická farmácia – Liečba epilepsie
počas gravidity; II. časť
advertoriál – Liečba vaginálnej kandidózy
z pohľadu gynekológa
nemocničné lekárenstvo – XXX. Kongres
nemocničného lekárenstva pod záštitou
prezidentky SR Zuzany Čaputovej
advertoriál – Rakovina, ktorej vieme predchádzať
onkológia – Karcinóm žalúdka; Štúdia KEYNOTE-590
liečivé rastliny – Rastlinné drogy a ich použitie
v zmysle zákona o liekoch (56)
príbehy liečiv – Piracetam

Poradenstvo a informácie
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reportáž – 23. lekárnický kongres; UProstred diania
NRSYS informuje – Online rezervácie
receptov prichádzajú
manuál – Moja UNIPHARMA Portál, záložka infoportál
UNIPHARMA informuje – Zabezpečujeme
už aj mraziaci režim
právne rady – Majú lekárne povinnosť odoberať
od zákazníkov vratné obaly, ak predávajú nápoje
s vratným obalom?
reportáž – Aké témy priniesli 19. Zemplínske
lekárnické dni?
spravodajstvo
kokteil z farmácie

Voľnočasové a iné
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poďakovanie
čo nové na univerzite – Ak chceme zachovať
individuálnu prípravu liekov, vyžaduje si to navýšenie
taxy laborum
študentské okienko – Novinky z Košíc
na dovolenke – CHALETS Jasná Collection****
— Záhradky
farmácia v umení – Právnická dráma Philadelphia
zdravo – Sacharidy
sociálne siete – Vzdelávanie publika
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