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Vážení kolegové,

vítejte u druhého letošního vydání časopisu FarmiNews.
Hlavní rozhovor je věnován podzimnímu Evropskému 

sympoziu klinické farmacie, které je významné nejen tím, že se 
koná už po padesáté, ale také proto, že letos proběhne v Praze. 
Tématem je „Polyfarmakoterapie a stárnutí – vysoce individualizovaná, interprofesionál-
ní péče zaměřená na pacienta“. Hlavní postavou této akce je doc. PharmDr. Daniela Fia-
lová, Ph.D., která se specializuje na farmakoterapii geriatrických pacientů a na Farmaceu-
tické fakultě Univerzity Karlovy vede od roku 2014 Univerzitní centrum klinické farmacie.

„Péče o komplexní geriatrické nemocné vyžaduje zapojení mnoha odborníků různých 
oborů, pravidelnou revizi lékových režimů ve vztahu k maximalizaci účinnosti, minima-
lizaci lékové zátěže a rizik i k individuálním farmakoekonomickým nastavením. Věříme 
tedy, že téma a odborný obsah evropského kongresu přiláká dostatečný počet klinických 
farmaceutů, lékárníků a odborníků z různých dalších oborů z celého světa a poskytne 
všem účastníkům atraktivní, vysoce kvalitní program, ale i možnost sdílení zkušeností a 
možnost strávit několik krásných večerů v našem nádherném hlavním městě Praze,“ říká 
docentka Fialová.

Léto a s ním spojený odpočinek a nabírání sil ještě neznamená, že bychom měli přestat 
dbát na péči o imunitu. Právě jí se věnuje rozhovor tohoto vydání FarmiNews s PharmDr. 
Petrem Jílkem, CSc., který se na Farmaceutické fakultě UK specializuje na imunologii, imu-
nofarmakologii a mikrobiologii.

„Máme historicky nejdelší délku života. Přesto bychom měli rádi ještě dokonalejší imu-
nitu, tedy takovou, o níž vůbec nevíme – chrání nás, aniž by poškozovala a my si to vůbec 
neuvědomujeme, běží takříkajíc na pozadí. To je ideální stav,“ popisuje doktor Jílek s tím, 
že v praxi imunita občas dostatečně nefunguje při střetu s některými patogenními mik-
roorganismy nebo v důsledku selhání regulačních mechanismů dochází k nejrůznějším 
alergiím. Velký význam přikládá vitaminu C a dalším vitaminům, a také kolostru, které 
obsahuje řadu látek a buněk zajišťujících střevní protimikrobiální imunitu.

Zajímá vás, jak to chodí ve vrcholovém sportu z hlediska antidopingu? Pak vám do-
poručuji přečíst si rozhovor s PharmDr. Zdeňkem Procházkou, členem Komise pro tera-
peutické výjimky Antidopingového výboru ČR, který zde vystupuje v roli farmakologa. 
„Je prokázané, že kortikoidy působí na chondrocyty kloubní chrupavky chondrotoxicky, 
takže působí její úbytek, a proto by měly být zakázány nejen ve sportu a při soutěži, ale 
u pohybového aparátu všeobecně,“ říká doktor Procházka. Naopak vítá vyškrtnutí CBD 
(kanabidiolu) ze seznamu zakázaných látek: „CBD není toxickou látkou a nelze se jím pře-
dávkovat a také nezatěžuje orgány, například játra a ledviny, jako tomu může být u léků 
proti bolesti a zánětu. Podle nedávno publikované studie lze zvýšit účinky CBD vhodnou 
stravou, jelikož v kombinaci s tučným jídlem mohou být až zečtyřnásobeny. Toto vše je 
pro přetížený organismus sportovce velmi důležité.“

Přeji vám krásné léto a mnoho pozitivních zážitků z dovolené.

PharmDr. Lucie Kotlářová
šéfredaktorka 

lucie.kotlarova@edukafarm.cz


