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Akademie FRM 2018 slavnostně 
zakončila už pátý ročník

homeostázy v rámci léčby onemocnění různých systémů. Přednášky se 
týkaly zejména využití tělu vlastních, biogenních látek ve smyslu komple-
mentární farmakoterapie onemocnění, která může podpořit účinnost zá-
kladní léčby, omezit její nežádoucí účinky a přispět tak ke zlepšení kvality 
života pacientů. Každý seminář byl zaměřen na odlišnou problematiku, 
např. na podporu metabolických a mitochondriálních funkcí, na meta-
bolický syndrom v geriatrii, na různé aspekty onkologické léčby, aplika-
ci mikroimunologie v léčbě virových onemocnění, využití FRM v léčbě 
imunitních chorob, syndromu vyhoření, hypofertility, onemocnění štítné 
žlázy, na možnosti léčby chronických infekčních onemocnění a terapii 
chorob vznikajících v souvislosti s oxidativním stresem.

Předání diplomů a ocenění vítězů
Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti Edukafarm PharmDr. 

Zdeněk Procházka, který mimo jiné ocenil celoroční pracovní nasaze-
ní účastníků seminářů. Slavnostního shromáždění se zúčastnila také 
členka představenstva (a exportní manažerka) italské společnosti Guna 
Stella Pizzoccaro, která zde vystoupila se svým příspěvkem, jehož celý 
text uvádíme na str. 40.

Hlavním bodem programu vyhodnocení závěrečných prací absol-
ventů a slavnostní předání certifikátů z rukou prezidentky české Aka-
demie fyziologické regulační medicíny PharmDr. Lucie Kotlářové. Pod-
mínkou k vydání certifikátu bylo zpracování tří odborných kazuistik s 
léčebným využitím fyziologické regulační medicíny. Byly prezentovány 
kazuistiky týkající se oborů revmatologie, ortopedie, rehabilitace, tera-
pie bolesti, imunologie, pediatrie, geriatrie, gynekologie, alergologie a 
praktického lékařství.

Všechny kazuistiky byly ve zkrácené formě prezentovány tak, aby 
účastníci setkání mohli načerpat inspiraci ze zkušeností svých kolegů. 
Společnost Edukafarm se rozhodla vyhlásit tři nejlepší práce ve dvou 
kategoriích – lékařů a lékařek. Pořadí bylo následující:

Akademie FRM, jejíž organizaci má v gesci společnost Edukafarm 
ve spolupráci s českou Akademií fyziologické regulační medicíny a ča-
sopisem Biotherapeutics, sestávala vloni z osmi odborných seminářů, 
které se konaly v průběhu celého roku. Počátky fyziologické regulační 
medicíny sahají do druhé poloviny minulého století a v současnosti 
je poznatková základna tohoto progresivního směru bádání a terapie 
už velmi bohatá a neustále se rozrůstá. Tomu odpovídala i různorodá 
témata probíraná v rámci jednotlivých seminářů, na nichž vystupovali 
němečtí, italští a čeští lékaři.

Celý cyklus osmi loňských seminářů nabídl zájemcům ucelený 
vzdělávací program zaměřený na možnosti udržení či obnovení stavu 

Slavnostní zakončení již pátého ročníku Akademie fyziolo-
gické regulační medicíny 2018 proběhlo loni 7. prosince v krás-
ných historických prostorách Italského kulturního institutu v 
Praze na Malé Straně. Certifikát zde z rukou prezidentky české 
pobočky Akademie FRM PharmDr. Lucie Kotlářové převzalo 
několik desítek úspěšných absolventů. Příjemným kulturním 
zážitkem byl koncert smyčcového kvarteta Illegal String Quar-
tet, který zahrál skladby klasické hudby a před blížícími se Vá-
nocemi také koledy.

Slavnostní zakončení Akademie FRM 2018 se odehrálo v prostředí Ital-
ského kulturního institutu v Praze na Malé Straně.

PharmDr. Zdeněk Procházka obdržel grafiku za přínos FRM.
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LÉKAŘI:
1. MUDr. Jan Štěpán mladší
2. MUDr. Ladislav Fildán
3. MUDr. Zdeněk Vlasák

LÉKAŘKY:
1. MUDr. Dagmar Kusáková
2. MUDr. Adéla Latislavová
3. MUDr. Alena Tichá

Speciální ocenění pro významný rozvoj a šíření využití lipozomálního 
vitaminu C získala MUDr. Eva Klimešová, revmatoložka z Třeboně. Její ka-
zuistika týkající se léčby 14letého školáka prokázala, jak bakteriální, virová a 
parazitární zátěž a psychická šikana ovlivnila funkci různých systémů pacien-
ta. Z termografických vyšetření bylo patrné, že došlo k poruše funkce imuni-
ty a centrálního i vegetativního nervového systému. Léčbu lékařka zahájila 
podáváním přípravků Guna-Lympho 2x10 gtt, Guna-Eubioflor 2x10 gtt 
a E.I.E Antelm 2x10 gtt před jídlem, nyní medikace pokračuje přípravky 
Lipo-C-Askor (5 ml ráno a 2,5 ml večer) a Guna-Mood (10 gtt večer).

Ve stručnosti uvádíme charakteristiku jednotlivých kazuistik z praxe 
lékařů, kteří se umístil na prvních třech místech. Autorem vítězné práce 
v mužské kategorii byl MUDr. Jan Štěpán (ARO, algesiologie a paliativní 
medicína, Mladá Boleslav). Představil pacienta s oslabenou slizniční imuni-
tou, akutní EBV infekcí a infekční mononukleózou, u nějž zahájil kombino-
vanou léčbu kombinací přípravků 2LEBV (3x denně 1 kapsli první 3 dny, 
dále po dobu jednoho týdne 2x denně 1 kapsli a další 2 měsíce 1x denně 
1 kapsli), Lipo-C-Askor (3x denně 300 mg) a Guna-Lympho a Guna-
-Digest (2x denně 15 kapek). 72 hodin po zahájení léčby došlo k význam-
nému zlepšení stavu, vymizení febrilií, významnému zmenšení krčních 
mandlí, vymizení bolestí v krku, redukci únavy. Medikace byla potom po-
nechána ještě 2 měsíce. V průběhu této doby došlo k významnému zlep-
šení celkové výkonnosti, na ORL ustoupeno od provedení tonsilektomie.

MUDr. Ladislav Fildán (předseda České lékařské akupunkturistické 
společnosti ČLS JEP), který se umístil na druhé pozici, představil kazuis-
tiku týkající se úspěšného použití Guna MD kolagenových injekcí u 
torpidních bércových ulcerací 81leté pacientky, která byla původně 

léčena Detralexem a Wobenzymem a její stav se nelepšil. Léčba byla 
zahájena sérií infuzí vitaminu C (1krát týdně, celkem 7krát)a současně 
kolem vředů aplikovány přípravky MD-Tissue a MD-Matrix (celkem 
14 aplikací). Při této léčbě došlo k úplnému zhojení ulcerací.

Na třetím místě figuroval MUDr. Zdeněk Vlasák (praktický lékař z 
Karlových Varů), který který použil u pacienta s hepatopatií (zvýšené hod-
noty jaterních testů a bilirubinu) infuzní terapii glutathionem. Již po třech 
aplikacích došlo během 10 dnů k poklesu hodnot jaterních testů o 50 %.

V kategorii lékařek se nejlépe umístila MUDr. Dagmar Kusáková 
(praktická lékařka, Václavovice), která u 70letého polymorbidního pa-
cienta s opakovanými zánětlivými stavy řešenými dosud bezvýsledně 
antibiotiky nově s úspěchem postupně použila terapii přípravky Gu-
na-Flam a 2LINFLAM a Lipo-C-Askor. Zdravotní stav pacienta se 
významně zlepšil a v posledních 3 měsících nepotřeboval antibiotika.

Druhá v žebříčku skončila MUDr. Adéla Latislavová, praktická 
lékařka z Litoměřic, jíž se díky kolagenovým MD injekcím podařilo 
urychlit rekonvalescenci pacientky s trimaleolární frakturou hlezna a 
vyřešit i její druhotné bolesti v zádech, které pacientku nakonec para-
lyzovaly více než zlomenina.

MUDr. Alena Tichá, revmatoložka ze Sokolova, která se umístila na 
třetí pozici, představila kazuistiku týkající se pacienta s recidivujícícm (při-
bližně jednou měsíčně) herpetickým výsevem na horním rtu. Pacient užíval 
2 týdny 2x denně 1 kapsli přípravku 2LHERP a následně 1x denně 1 kapsli 
do spotřebování celkem čtyř balení. Od druhého měsíce léčby byl již bez 
výskytu oparů a zlepšil se i jeho celkový zdravotní stav včetně únavy.

Akademie byla zakončena společnou procházkou noční Prahou.

MUDr. Eva Klimešová

MUDr. Jan Štěpán

MUDr. Adéla Latislavová
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Dobré odpoledne, dámy a pánové,

nejprve bych ráda upřímně poděkoval 
společnostem inPHARM a Edukafarm za 
pozvání na dnešní slavnostní akci při příle-
žitosti ukončení akademického roku České 
akademie fyziologické regulační medicíny, 
kterou Guna s hrdostí podporuje.

Hovořit zde v Praze, v Institutu italské 
kultury, na tomto historickém a prestiž-
ním místě, je pro mě velkým potěšením 
a poctou jak jako italskou občanku, tak 

jako součást firmy Guna.
Jmenuji se Stella Pizzoccaro, jsem členkou představenstva společnos-

ti Guna. Jsem také exportní manažerkou Guny a mým úkolem je starat 
se o její mezinárodní rozvoj.

Guna je italská farmaceutická společnost. Byla založena v roce 1983 
Alessandrem Pizzoccarem a Adrianou Carluccio. Jejich snem v té době bylo 
rozšířit a upevnit nový koncept medicíny – udržitelný, efektivní, bezpečný, 
respektující lidskou fyziologii, tedy medicíny s pozitivním dopadem na kva-
litu života lidí. Přáli si zpřístupnit tento nový přístup k léčbě italskému obyva-
telstvu a rozšířit tyto pojmy mezi italskou vědeckou a lékařskou komunitu.

Od prvních dnů se Guna intenzivně zabývala především úsilím o šíření 
vědeckých informací. Bylo založeno zdravotnické sdružení a vědecký ča-
sopis určený lékařské komunitě pro šíření znalostí o inovativních nástro-
jích dostupných lékařům prostřednictvím vědeckých článků, seminářů 
a kongresů. Úspěšné výsledky nového terapeutického přístupu – fyziolo-
gické regulační medicíny – nás vedly k investicím do dvou dalších směrů: 
rozšíření na mezinárodní trhy a vědeckého výzkumu.

Dnes má Guna mimořádný tým 300 lidí, což je velká síť medicínských 
reprezentantů po celé Itálii. Značka Guna se nachází ve více než 30 ze-
mích světa a toto číslo se každoročně zvyšuje. Jsme rádi a hrdí, že může-

me podporovat projekty a společnosti jako inPHARM a Edukafarm, které 
uplatňují principy a informace Guny v České republice.

Z hlediska vzdělávání se každoročně koná intenzivní program 
medicínských seminářů a vědeckých akcí v Itálii i v zahraničí. A co 
víc, nedávno některé z konceptů vyvinutých a propagovaných spo-
lečností Guna byly zahrnuty do akademických programů magis-
terských studijních programů a postgraduálních kurzů prestižních 
univerzit v Parmě, na římské La Sapienze a v Sieně.

Co se týče výzkumu, dodnes bylo publikováno více než 20 článků v me-
zinárodních vědeckých časopisech s vysokým impact faktorem týkajících 
se jak základních výzkumných studií, tak klinických studií, které demon-
strují účinnost, bezpečnost a inovace léčiv vyvinutých a vyráběných spo-
lečností Guna ve vlastním farmaceutické firmě v Miláně. V poslední době 
Guna investuje do výzkumného centra v Bologni a je hostitelem Národní-
ho výzkumného centra (Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.N.R.) s cílem 
dalšího posílení své účasti do výzkumu.

S radostí vám oznamuji, že před několika dny byly zveřejněny dvě 
významné studie ve dvou prestižních vědeckých časopisech s vysokým 
impact faktorem, Pediatrics a Cells. Jako obvykle jsme velmi rádi, že vám 
můžeme dát výsledky výzkumu k dispozici.

Inovace, vzdělávání a výzkum jsou principy inspirující naši práci a 
projekty, které s hrdostí podporujeme v Itálii i v zahraničí.

Je pro mne velká čest být dnes zde v České republice a hovořit s vámi, 
lékaři, kteří se rozhodli integrovat náš přístup k medicíně do své praxe, in-
vestovat svůj čas a profesionalitu do vzdělávacího programu, který je také 
kulturním výměnným programem s přednášejícími z Itálie, kteří v rámci 
české Akademie fyziologické regulační medicíny sdílejí své zkušenosti a 
dávají vám k dispozici více nástrojů pro pacienty, kteří se denně spoléhají 
na vás. Zároveň to považuji za velmi dobré znamení pro budoucnost fy-
ziologické regulační medicíny v České republice, v Itálii a po celém světě.

Velmi vám děkuji za pozornost a přijměte prosím mé hblahopřání k 
dokončení tohoto akademického roku.

STELLA PIZZOCCARO, EXPORTNÍ MANAŽERKY SPOLEČNOSTI GUNA PŘEDNESLA POZDRAVNÝ PROJEV 

MUDr. Ladislav Fildán
Promoval v roce 1980 na Lékařské fakultě Univerzity Palckého v Olomouci. 
V roce 1988 získal atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace 2. stupně. 
Od roku 1992 má privátní ordinaci biologické celostní medicíny a léčby 
bolesti v Brně. Od roku 2005 je předsedou České lékařské akupunkturistic-
ké společnosti ČLS JEP.

MUDr. Eva Klimešová
Vystudovala Lékařskou fakultu UJEP v Brně. Do roku 1993 pracovala jako 
vedoucí lékařka v Lázních Třeboň, od roku 1993 provozuje soukromou 
praxi v Českých Budějovicích v Centru komplexní medicíny. Intenzivně 
se zabývá fyziologickou regulační medicínou.

MUDr. Dagmar Kusáková
Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, promo-
vala v roce 1979. Atestaci složila z vnitřního lékařství. Působí jako prak-
tická lékařka ve Václavovicích blízko Ostravy. Dlouholetou praxi má i v 
interní medicíně, zabývá se také mikroimunoterapií.

MUDr. Adéla Latislavová
V roce 2000 promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
V roce 2003 složila atestaci ze všeobecného lékařství a od téhož roku 
působí jako praktická lékařka v Litoměřicích.

MUDr. Jan Štěpán mladší
MUDr. Jan Štěpán jr. absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Pra-
ze v roce 1995. Pracoval na oddělení ARO nemocnice v Mladé Boleslavi, 
v tomto oboru získal 1. i 2. atestaci. Léčbou bolesti a integrativní medicí-
nou se zabývá od konce 90. let, zpočátku v rámci uvedené nemocnice, 
nyní ve vlastní ordinaci. Absolvoval řadu odborných kurzů (kromě alge-
siologie např. v oboru akupunktury, homeopatie, paliativní medicíny). Ve 
své ambulanci v poliklinice Modrá hvězda v Mladé Boleslavi se zaměřuje 
na diferenciální diagnostiku a komplexní léčbu bolestivých stavů pohybo-
vého aparátu, funkčních a psychosomatických poruch.

MUDr. Alena Tichá 
Studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni ukončila v roce 
1982, atestaci z interního lékařství složila v roce 1986 a z revmatologie 
v roce 1990. Od roku 2002 pracuje ve své soukromé revmatologické 
ambulanci v Sokolově a od roku 2009 provozuje Centrum regenerace a 
neinvazivní estetické medicíny FORMOSA. 

MUDr. Zdeněk Vlasák
Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni dokončil v roce 1985. V roce 
1988 atestoval jako všeobecný lékař. V letech 1991 až 1998 pracoval jako 
odborný asistent na 1.lékařské fakultě UK v Praze na Oddělení lékařské 
psychologie, psychoterapie a psychosomatiky. Od roku 1994 působí 
jako praktický lékař v Karlových Varech a v Sokolově.

reportáž
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Česká Akademie fyziologické regulační medicíny
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Vás zve na Akademii FRM 2019

vzdělávání v oblasti ”OTC“ a ”RX“ léčiv

c l i n i c

Místo konání 
Edukafarm, Jesenice u Prahy, V Areálu 1243

Registrační poplatek
Každý seminář je zpoplatněn registračním poplatkem 1500 Kč, 
Základní cyklus osmi seminářů je finančně zvýhodněn a poplatek činí 8000 Kč.  

Časový rozvrh 
únor–listopad 2018, Jesenice, pátek 10–18 hodin

Pořadatel:
Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic.

Odborný garant
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie, 3. LF UK

Registrace
www.edukafarm.cz

TÉMA SEMINÁŘE TERMÍN

Využití FRM v neurologii
MUDr. Renate Scheid, Rakousko

22. 2. 2019 
Jesenice

Využití FRM v modulaci zánětlivých stavů 
MUDr. Gianfranco Di Paolo, Itálie

15. 3. 2019 
Jesenice

Využití FRM v nutrici onkologického pacienta 
MUDr. Ivano Schito, Itálie

12. 4. 2019 
Jesenice

Využití FRM v gastroenterologii
MUDr. Marcus Stanton, Lubeck, Německo

24. 5. 2019   
Jesenice

TÉMA SEMINÁŘE TERMÍN
Využití FRM ve regulaci zdravotních důsledků 
stresu
MUDr. Marco Del Prete, Itálie

14. 6. 2019 
Jesenice

využití FRM v pediatrii
MUDr. Eleonora Lombardi Mistura, Itálie

20. 9. 2019 
Jesenice

využití FRM v imunologii a protivirové léčbě 
MUDr. Pascal Mensah, Francie

18. 10. 2019 
Jesenice

využití FRM v endokrinologii 
MUDr. Simonetta Marucci, Itálie

15. 11. 2019 
Jesenice

Program 
Na všech 8 seminářích vystoupí italští, němečtí a čeští lékaři, kteří pro-
vedou posluchače teoretickými a praktickými aspekty komplementární 
či adjuvantní léčby, a to vše s ohledem na klinické zkušenosti a sou-
časné vědecké poznatky.

Zaměření 
Cyklus 8 seminářů nabízí ucelený vzdělávací program zaměřený na možnosti 
udržení či obnovení stavu homeostázy. V tomto ohledu se budou přednášky 
týkat zejména využití tělu vlastních, biogenních látek ve smyslu komplementár-
ní farmakoterapie onemocnění, která může podpořit účinnost základní léčby, 
omezit její nežádoucí účinky a přispět tak ke zlepšení kvality života pacientů.


