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Tento časopis je určen jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je vydáván na vyžádání odborníka v oblasti zdravotnictví.

Vivat nanofarmakologie, vivat chytrá terapie
Vážení kolegové,

Dostává se Vám do rukou mimořádné vydání časopisu Biotherapeutics zaměřený na mezinárodní kongres fyziologické regulační me-
dicíny konaný v Praze. Toto vydání je zaměřeno na profesní přínos tří významných postav italské medicíny, kteří přijali roli chairmanů 
v rámci pořádaného kongresu: Prof. Pier Mario Biava, Prof. Leonello Milani a MUDr. Antonello Arrighi.  Rozhovory s těmito odborníky, 
včetně presentace jejich práce, jsou zajímavou sondou do osudů lidí, pro které medicína je více než pracovní náplň. 

Fyziologická regulační medicína representuje medicínu založenou na používání tělu vlastních látkách v dávkách farmakologických 
a subfarmakologických, a to v nanokoncentracích. Tyto koncentrace aktivních látek jsou při dlouhodobém podávání účinné a vysoce 
bezpečné, proto si nachází své uplatnění od pediatrie až po onkologii. 

Fyziologická regulační medicína si v celé své šíři nachází uplatnění v českém lékařském prostředí, o čemž svědčí i kazuistiky lékařů 
z oblasti neurologie, algeziologie či imunologie. Děkuji daným autorům za to, že s námi sdílí své klinické zkušenosti.

Medicína je krásná, je stále co objevovat.

PharmDr. Lucie Kotlářová, farmakolog

Vivat Nanofarmacology , Vivat smart therapy
Dear Colleagues,

you have in your hands a special edition of scientifi c journal Biotherapeutics, which is issued for the occasion of  the international congress of physiological regulatory medicine held in Prague. This issue 
is focuses on the professional contribution of three important fi gures of the Italian Medicine, who accepted the role of Chairman of the Congress held : Prof . Pier Mario Biava , Prof . Leonello Milani , 
MD . Antonello Arrighi . Interviews with these experts , including the presentation of their work , are an interesting insight into the lives of people for whom medicine is more than a job description .

Physiological regulation medicine represents medicine based on the use of the body's own substance in doses of pharmacological and subpharmacological , in nanoconcentration. These concentrations 
of active substances in prolonged use are highly eff ective and safe, so is benefi cial its application in pediatrics as well as in oncology.

Physiological regulating medicine to its full width is used in Czech medical community , as evidenced by the case studies of physicians in the fi eld of neurology , immunology and Pain Management . 
Thank you by the authors that the sharing with us your clinical experience. 

Medicine is beautiful , there is always something to discover.       PharmDr. Lucie Kotlářová, pharmacologist


