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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,

dovolte, abych se s Vámi zprvu podělila o zážitky a zkušenosti z kongresu věno-
vaného výsledkům výzkumu v oblasti kyseliny askorbové, uskutečněného na přelomu 
září a října tohoto roku v Kansas University Medical Center v USA. Dvoudenní jednání 
přineslo jak sumarizující sdělení o prokázaných mechanismech účinku této látky na ně-
kolika úrovních, tak i cenné praktické informace pro práci s touto látkou. Jde namátkou 
o otázky délky podávání, nastavení osmolality, testování hladin vitaminu C z krve i z 
moči, farmakokinetické algoritmy predikující očekávanou hladinu kyseliny askorbové v 
závislosti na podané dávce a hmotnosti pacienta. I když onkologie byla hlavním téma-
tem kongresu, nově prokázanou oblastí využití kyseliny askorbové v akutní medicíně 
jsou sepse, a to u akutního plicního selhání. Zástupci National Institute of Health taktéž 
podpořili myšlenku budoucího výzkumu v oblasti diabetologie, kde se předpokládá, že 
kyselina askorbová dokáže významně ovlivnit stav cév a mikrocirkulaci. 

Návštěva dvou zařízení, a to jak fakultní, tak soukromé kliniky, potvrdila všestranné 
účinky kyseliny askorbové. Integrativní centra v USA využívají kyselinu askorbovou v kombinaci s dalšími přístupy, a to zejména 
farmakologickými detoxikačními postupy, diabetologickými, neurologickými atd.

Další zajímavá sdělení v tomto čísle představují zkušenosti praktického lékaře MUDr. Zdeňka Vlasáka s používáním MD kolage-
nových injekcí, reportáž z proběhlých seminářů Akademie FRM (italský kardiolog dr. Massimo Fioranelli) a představení nové studie  
k molekule Citicolin v oblasti léčby Alzheimerovy choroby. V rozhovoru s MUDr. Janem Šulou, lékařem působícím v Itálii, Andoře i Če-
chách, je velmi inspirativní jeho vnímání medicíny a léčby. Dr. Šula také zmiňuje dimethylglycin, látku obsaženou v přípravku, jehož 
profil najdete v časopise taktéž. Tento přípravek je jedním z řady produktů, které firma ERBENOBILI uvádí ve spolupráci s Edukafarmem 
na český trh.

V nadcházejícím zimním období lze podpořit imunitu také domácí léčbou v podobě nealergenního propolisu, jejž obsahuje 
řada produktů Prevapis pro děti i dospělé. Některé kazuistiky z praxe jsme pro Vás připravili na závěr časopisu. Ráda bych Vás také 
informovala, že je připraven 3. běh seminářů Akademie FRM, a to pro rok 2017. Program bude stejně jako tento rok bohatý, více 
informací a přihlášku najdete na www.edukafarm.cz.

Přeji Vám úspěšné zakončení roku 2016, klidné vánoční svátky a budu se těšit na setkání s Vámi jak na stránkách časopisu, tak 
na seminářích a Akademii FRM, která v roce 2017 bude usilovat o naplnění vize integrativní medicíny.
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