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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.

Vážení kolegové,

na konci roku 2015 k Vám přicházíme s dalšími příspěvky z oblas   fyziologické 
regulační medicíny (FRM). Na začátku časopisu jsme dali slovo doc. Jiřině Spilkové, 
vedoucí katedry farmakognozie Farmaceu  cké fakulty UK v Hradci Králové. 
Rozhovor přibližuje svět farmacie z pohledu přírodních látek a jejich výzkumu 
a využi  . O přírodních látkách, konkrétně o propolisu a technologických procesech 
zbavujících jej alergicity, pojednává článek z pera alergologa MUDr. Mar  na Fuchse 
a kolegů, umístěný naopak na konci čísla. 

Postupy fyziologické regulační medicíny se využívají s výhodou v pediatrii, kde 
přinášejí výrazný benefi t jak v podobě úpravy regulačních mechanismů dětského 
organismu, tak vysoké bezpečnos   používaných přípravků, na niž je pochopitelně 
kladen silný důraz. Pohled na koncepci ovlivnění vyvíjející se imunity u dě   s využi  m 
přírodních látek je obsahem přehledového článku zabývajícího se celkovou imunitou, 
střevní a pro  chřipkovou imunitou.  

Každá aplikace se pochopitelně musí opírat o teore  cký základ, jejž má FRM společný s medicínou nízkých dávek (LDM). 
Stručná rekapitulace historie a současnos   LDM z pera italských výzkumníků Alessandra Perry a Diega Cardaniho je text, 
jenž Vás provede milníky tohoto nového medicínského paradigmatu a stěžejními pracemi, z jejichž výsledků vychází. Jeho 
dokončení přineseme v příš  m čísle.

Ale zpět k praxi. Přinášíme Vám záznam ze semináře v Mikulově na téma „Inova  vní přístupy v terapii boles   pohybového 
aparátu“. Akce, na níž italský lékař Alberto Meroni oboha  l české kolegy o své klinické zkušenos   v oblas   ortopedie a léčby 
boles  , byla zasvěcena kolagenovým injekcím a fytofarmakům. 

Ráda bych také poděkovala lékařům, kteří s námi sdílejí své zkušenos   z praxe, tentokrát MUDr. Janě Wankatové (problema  ka 
alergií), MUDr. Vladimíře Bartošové (léčba boles   při chronické pankrea   dě), MUDr. Martě Holíkové (podpůrné terapie 
v onkologii), MUDr. Haně Jarošové, Ph.D., (léčba boles  ) a MUDr. Miroslavu Černému (dětská neurologie).

Oblast regulační medicíny zahrnuje také látky, jež se podávají parenterálně a jsou schopny ak  vovat reparační a regenerační 
schopnos   organismu, a to na úrovni tlumení oxida  vního stresu, případně podpory mitochondriálních funkcí. O koncepci 
infuzní terapie při ovlivňování homeostázy organismu pojednává článek, v němž se dozvíte více o kombinační terapii 
vitaminem C, glutathionem, fruktóza-1,6-bisfosfátem a ci  kolinem. Ci  kolin, jakožto biogenní látka, přináší určité naděje 
v oblas   neurodegenera  vních onemocnění. 

Pohled do ordinace MUDr. Jana Štěpána z mladoboleslavské polikliniky Modrá Hvězda není jen „o látkách“. Tento algeziolog 
je inspira  vní především  m, jak dokáže své pacienty přimět ke změně životního stylu. 

Na závěr přijměte, prosím, pozvání na edukační semináře v roce 2016. Jde za prvé o akci naplánovanou na 16. ledna 
a zaměřenou na sdílení dosavadních poznatků v oblas   regulační medicíny v českém prostředí (str. 41). Dne 22. ledna pak 
proběhne první seminář 2. ročníku Akademie FRM, zaměřený na pediatrii. Přednášet bude italský pediatr Antonello Arrighi, 
rozhovor s ním a jeho českým kolegou pediatrem Miroslavem Černým naleznete uvnitř časopisu. Náplň Akademie FRM včetně 
možnos   se do konce roku 2015 přihlásit a získat tak zajímavý počet kreditů jsme pro Vás přichystali také (str. 29). 

Vše nejlepší do roku 2016 Vám přeje
Šéfredaktorka Lucie Kotlářová


