
Vážení kolegové,

než krátce představím obsah nového čísla Biotherapeutics, dovolte mi krátké ohlédnutí za odcho-
dem MUDr. Jiřího Stani, primáře lázeňské polikliniky v Luhačovicích. Jirka byl lékař, který, dovolím si 
říci, předběhl dobu. Svým myšlením a konáním dokazoval, že s fyziologickou regulační medicínou se 
do diagnostiky a terapie vrací samostatnost a kreativita. Jeho ztrátou jakoby odešel posel budoucnos-
ti. Čest jeho památce.

Předprázdninové číslo jsme tentokrát výrazněji zaměřili na léčbu bolesti. V úvodním rozhovoru se 
přestaví MUDr. Karel Srch, který se podělí jak o své zkušenosti s kolagenovými injekcemi, tak s pacien-
ty, jak je poznal během desítek let v ortopedické ambulantní praxi v kraji pod Řípem. Poté přinášíme 
reportáž z Jarního ortopedického sympozia, jehož prezidentem byl prof. Tomáš Trč a kde se využití 
kolagenu diskutovalo na vysoce odborném fóru. 

V čísle najdete další dva rozhovory. První přináší souhrnný pohled na alergologickou problematiku a MUDr. Jana Wankatová jej do-
plňuje ilustrativní kazuistikou, jejíž součástí je terapie pomocí přípravků FRM. Americký lékař Ron Hunninghake, šéflékař Riordan Clinic ve 
Wichitě v Kansasu, hovoří o látce, s níž spojil svůj odborný osud – vysokodávkovaném vitaminu C. Součástí textu je odkaz na studii využití 
této substance v terapii karcinomu prostaty.    

Rozsáhlou reportáž jsme zpracovali ze semináře s MUDr. Markem Monzanim. Italský geriatr podrobně rozebral, jak postupy FRM řešit 
dlouhodobé stavy, jimž je seniorská populace vystavena (např. nízká reaktivita imunitního systému či chronický zánět), a s nimi spjatá chro-
nická onemocnění (např. metabolický syndrom, osteoporóza, selhávání kognitivních funkcí). 

Žádaným, avšak pro nedostatek laboratorních možností ne vždy adekvátně zpracovaným tématem, je parazitologie. Proto přinášíme 
alespoň krátký informativní souhrn o možnostech využití fytoterapeutik na tomto poli.

Pokud jde o profily léčiv, chceme Vám blíže představit mikroimunologický přípravek 2LMISSEN, který se využívá u akutního i chronické-
ho stresu. Svou schopností působit na vícero orgánových úrovních (CNS, imunitní a kardiovaskulární systém, pohlavní orgány) významně 
snižuje míru chronického stresu a jeho zdravotních důsledků.

Věříme, že třetí letošní číslo Biotherapeutics Vás bude inspirovat jak po stránce ryze odborné, tak z hlediska práce s pacientem.

Přejeme Vám krásné léto a budeme se těšit zase v září.
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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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