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Editorial

Vážení kolegové,

v tomto čísle pro Vás máme novinku, vlastně takový malý dárek. Je jím plakát formátu A3 
uprostřed tohoto čísla, který obsahuje graficky znázorněný hlavní výstup ze semináře Regulace 
neuroendokrinních poruch, na němž v rámci Akademie fyziologické regulační medicíny v září před-
nášel italský lékař prof. MUDr. Maurizio Lupardini, Ph.D. Tímto hlavním výstupem je správné nasta-
vení mentálních filtrů, aby se pro nás nestávaly běžné situace stresovými, a abychom dokázali své 
chování přizpůsobit realitě okolního světa. Profesor Lupardini rozebral i neuroendokrinní dopady 
některých psychiatrických diagnóz.

V dárcích v podobě přehledných plakátů obsahujících to nejdůležitější, co zaznělo na jednotlivých 
seminářích Akademie FRM, bychom chtěli pokračovat i v příštích číslech časopisu Biotherapeutics.

Páté letošní vydání Biotherapeutics otevíráme rozhovorem s ředitelem Edukafarmu  
PharmDr. Zdeňkem Procházkou, který se vyjadřuje k současnému vývoji i budoucímu směřování medicíny a farmakoterapie.

Z dalších materiálů bych Vás ráda upozornila na rozhovor s MUDr. Miroslavou Plchovou, která se celý svůj profesní život zabývá sportovní 
medicínou a dodnes působí jako lékařka mnohých českých olympioniků. Redakci Biotherapeutics se svěřila se svým záměrem najít si svého 
profesního nástupce a za nevhodnější platformu pro splnění tohoto záměru považuje semináře Akademie fyziologické regulační medicíny.

Věřím, že vás zaujme i článek v rubrice Z ordinace „Fyziologická regulační medicína je osvědčená léčba chronických obtíží“, jenž se týká 
zkušeností z gynekologické praxe MUDr. Bohdana Haltmara, který ve své praxi hojně využívá prostředky fyziologické regulační medicíny. 
Zajímavý je také text s atraktivním titulkem „Egoismus mozku a imunitního systému vyvolává nedostatek energie ve stáří a při chronických 
zánětech“, nebo pojednání o vlivu stresu na pankreas.

Ani v tomto čísle samozřejmě nechybí kazuistiky, jichž je tentokrát o něco více než obvykle. Některé z nich jsou spojené s úspěšnou léč-
bou pohybového aparátu prostřednictvím kolagenových Guna MD injekcí. 

Přeji Vám krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. Věřím, že se v něm budeme i nadále osobně setkávat a diskutovat o od-
borných tématech na seminářích Akademie fyziologické regulační medicíny a při dalších příležitostech. Program seminářů v příštím roce 
najdete na straně 11.

            Lucie Kotlářová, 
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