
Vážení kolegové,

vstupujeme do nového roku s dalším číslem časopisu, který má za úkol přinášet novinky v oblasti 
funkční a integrativní medicíny. Co nás tento rok čeká?

Pokračující Akademie fyziologické regulační medicíny se bude odehrávat v Praze a nově také ve 
skromnější formě se otevře i v Brně, a to pro zájem moravských lékařů. Program Akademie naleznete 
na straně 9 a v souvislosti s tím jsme také vytvořili stručný, leč přehledný materiál o FRM, jehož popis 
naleznete na straně 13 pod názvem FRM v kostce.

V tomto čísle přinášíme reportáže ze závěru roku 2017 – z odborného semináře o gastroenterologii 
s dr. Markem Del Prete, ze završení Akademie FRM v Italském kulturním institutu v Praze za přítomnosti 
vědeckého ředitele společnosti Guna Alessandra Perry, italského velvyslance a zástupců italsko-české 
obchodní komory a z výměny zkušeností o širokých možnostech využití kolagenových injekcí v Břevno-
vě a Čejkovicích, kde se úvodní přednášky ujal prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA. Značný zájem lékařů vzbudil seminář o mikroimunoterapii 
a jejím využití hlavně v rámci virových infekcí (CMV, HPV, HSV, EBV atd.). Rozsáhlý záznam vystoupení německé lékařky Gudrun Mekle, do-
provozený dávkovacími protokoly, naleznete na straně 30.

Pro tento rok jsme si připravili seriál na téma následků stresu z pohledu vlivu na různé orgány a začínáme vlivem chronického stresu na 
štítnou žlázu a imunitu (strana 10). Představujeme docentku Vlastu Tošnerovou z Hradce Králové, která se s námi podělí o svůj pohled na 
medicínu, celoživotní zkušenosti i přístup k funkční medicíně. Krátké kazuistiky kolegů s protokoly FRM Vás provedou diagnózami, jako jsou 
únavový syndrom, Alzheimerova choroba, tyreoiditida, dysregulace organismu, nádor prsu, bronchitidy, léčba jizev, erysipel a další.

Na závěr Vás chci upozornit na informaci o workshopu, který se uskutečnil pod záštitou Národního Institutu zdraví v USA (NIH) a kde 
byly prodiskutovány různé integrativní přístupy léčby nádorových onemocnění, včetně využití vitaminu C. V této oblasti byly publikovány 
zajímavé práce poukazující na vztah vitaminu C a ovlivnění epigenetických procesů v organismu, což může znamenat další střípek do mo-
zaiky blahodárných účinků vitaminu C na organismus. Celou problematiku novinek v oblasti vitaminu C pak komentuje PharmDr. Zdeněk 
Procházka na straně 25 a přináší mj. expertní a komplexní pohled českého farmaceuta na složitou problematiku vitaminu C v mantinelech 
českého odborného a legislativního prostředí.

Přeji Vám přínosné a inspirující čtení a těším se na spolupráci v tomto roce.
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Tento časopis slouží jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je poskytován na vyžádání odborníka v oblasti zdravotnictví.
Redakce nepřebírá odpovědnost za prezentované názory odborníků. 
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