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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. 

Vážení kolegové,

s nastupujícím podzimem přinášíme řadu zajímavostí a novinek. Do klinické praxe se dostávají 
diagnostické proužky schopné určit orientační hladinu vitaminu C v organismu. Tento rychlý a levný 
způsob ukazuje, v jakém stavu se pacienti nacházejí z hlediska obsahu tohoto antioxidačně působí-
cího vitaminu. Další diagnostikou je termografie, rychlé a neinvazivní vyšetření funkčnosti orgánů i 
celého organismu, predikující riziko vzniku následných strukturálních změn a vzniku onemocnění. 
Tergmograf-SCAN LT umožňuje nahlédnout do vnitřního prostředí a do stavu homeostázy pacienta, 
odhalit sklony k patologiím, dostatečně včas zasáhnout a zvrátit vznik onemocnění. 

O využití kolagenových injekcích v léčbě bolestí pohybového aparátu – tentokrát v článku 
italsko-českého týmu ortopedů – nepíšeme poprvé. Kolagenové injekce však nacházejí uplatnění i 
mimo ortopedii, jak vás v úvodním rozhovoru přesvědčí brněnský neurolog dr. Jaroslav Lněnička. 
Léčbu bolesti lze modulovat významně i pomocí vitaminu C. Uveřejňujeme příspěvek poukazující na 
synergické působení vitaminu C a opioidů, což omezuje riziko vzniku závislosti na opioidech. 

Jak vnímá význam vitaminu C šéflékař americké Riordan Clinic Ronald Hunninghake? Jeho se-
minář uvedl prof. Pavel Klener a farmakolog dr. Jiří Slíva. Dr. Hunninghake poté vysvětlil podstatu redoxní medicíny a roli vitaminu C jako 
zásadního donoru elektronů v organismu. O vitaminu C se hovořilo i na mezinárodním kongresu CITIM (Cancer Immunotherapy and Immu-
nomonitoring), který proběhl v dubnu v Praze a zabýval se imunoterapií v onkologii.    

Poprvé v časopise píšeme o mikroimunoterapii využívající cytokiny a specifické nukleové kyseliny, a to v chronobiologickém konceptu 
léčby. Abych byla konkrétnější, určité typy onemocnění, například virová, lze významně potlačit strategií „transcriptional gene silencing“ ne-
boli transkripčním uspáním genů. Lze ji s využít u papilomavirů, herpetických virů, Epstein-Barr viru či cytomegaloviru. Představení klinické 
studie u pacientek s rizikovou genitální infekcí HPV a využití přípravku 2LPAPI přinášíme na straně 26. Odborný seminář zaměřený na tuto 
problematiku proběhne 24. 11. 2017 v sídle společnosti Edukafarm a pozvánku najdete na straně 7.

Pokud jde o vzdělávání, zkušenosti českých lékařů v čele s prof. Tomášem Trčem s MD kolagenovými injekcemi budou prezentovány na 
odborném setkání 19. 10. 2017 v Břevnovském klášteře a 3. 11. v Čejkovicích. Akademie FRM pak pokračuje i v roce 2018, a to osmi pátečními 
setkáními. Krátké  semináře proběhnou i v Brně, kam se rozšiřuje působení Akademie na základě žádostí lékařů. Co nového přinese? Kromě 
italských přijedou i němečtí lékaři, kteří obohatí informační fundus regulační medicíny o další nanofarmakologické postupy. Pozvánku a 
program jednotlivých seminářů najdete na straně 9.

Těším se na setkání s Vámi
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