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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 zodpovědnost za prezentované názory odborníků. 

Vážení kolegové,

berete do rukou první číslo časopisu Biotherapeutics roku 2017. Čím je jiné, a věříme, že 
lepší, oproti minulému roku? Je to people-based-medicine časopis. Ano, vypůjčila jsem si ter-
mín evidence-based-medicine, tedy medicíny založené na důkazech a vytvořila modifikaci. 
People-based medicine je každodenní medicína v ambulancích, s běžnými pacienty a jejich 
problémy, nikoliv znormovanými účastníky striktními kritérii svázaných studií. Normám odpo-
vídá jen málokterý pacient, musíme léčit i nestandardní pacienty nestandardními přístupy a 
stále hledat nové možnosti. A jak nejlépe ukázat tu různorodost denní lékařské praxe, zajímavé 
pacienty a názorovou různorodost lékařských myslí?  Rozhodli jsme se tento rok představo-
vat lékaře, jejich ordinace, jejich myšlení a léčebné přístupy, jejich kazuistiky i pacienty. Tím 
se časopis stává živý, dynamický, vedoucí k zamyšlení…ne se vším bude každý souhlasit, ale 
važme si názorové svobody, již můžeme projevit. Pro další z Vás to může být inspirace, kterou v 
oficiálních lékařských časopisů nemusíte najít. 

Ano, vsadili jsme na praxi a vytvořili diskusní odbornou platformu. Představujeme dr. Fildána, předsedu akupunkturistické odborné spo-
lečnosti, dále prof. Michálka a jeho práci s kmenovými buňkami, dr. Kusákovou z Ostravska a její každodenní praxi. Dále přinášíme reportáž 
ze semináře s dr. Garerim, italským geriatrem, jenž využívá biogenní látky pro uchování kognitivních funkcí; příspěvek dr. Šuly na vyžádání, 
tentokrát k autismu; zkušenosti neapolského lékaře Esposita, opřené o italskou tradiční medicínu; prof. Milani se zabývá zánětem z pohledu 
evoluce; představujeme látky, které mohou napomoci v boji s hraniční glykémií.

O bohatší nabídku usilujeme i na poli seminářů. Na březnovém, geriatrickém, s italským dr. Lozzim vystoupí taktéž prof. Michálek (před-
stavujeme jej na straně 30), dubnový seminář zaměřený na kolagenoterapii povede bývalý italský olympionik dr. Massullo a květnový se-
minář Akademie s italským gynekologem Passafarem o podpoře ženské plodnosti doplní lymfolog dr. René Vlasák o problematiku otoků. 

Na stránkách časopisu najdete i zajímavé produkty, například lipozomální vitamin C, který přichází na trh jako podpora dosažení vyš-
ších plazmatických hladin vitaminu C. Navíc jeho lipozomální obal působí jako ochranná látka proti demenci (fosfatidylcholin). Dále před-
stavujeme přípravek Glucoerb, který je určen k regulaci glykémie a snížení glykemického indexu. S nadcházejícím obdobím půstu předklá-
dáme návrh protokolu pro drenáž organismu, Vaši pozornost bych také ráda zaměřila na přehled indikací a komplementárních postupů 
pomocí přípravků regulační a integrativní medicíny (str 56).

Příští číslo vyjde začátkem května a představíme Vám v něm hlavního lékaře americké Riordan Clinic dr. Rona Hunninghakea, který 
taktéž bude mít celodenní seminář v sídle společnosti Edukafarm, a to 10. 9. 2017.  Zapište si do diáře….
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