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Vážení kolegové,

energie a pohyb představují hlavní motiv zimního čísla 
FarmiNews. Energie se týká optimálního stravování s cílem 
zachování dobré fyzické kondice a zdraví, pohyb se zase točí 
kolem sportu a péče o pohybový aparát.

Obojí, energii i pohyb, v sobě zahrnuje dvourozhovor zaměřený na praktické zkušenosti 
z průběhu hubnutí, které zahrnovalo jak speciální stravovací režim, tak intenzivní cvičení. 
Vše si přečtete na následujících stránkách, zatím jen napovím, že hlavním mottem bylo 
„projíst se ke štíhlosti“. 

„Nejčastějším onemocněním v ortopedii je artróza, kterou má asi dvacet procent lidí na 
celém světě. Konzervativní terapie donedávna stagnovala, používaly se přibližně stejné 
léky jako před čtyřiceti lety. Průlom znamenal až hydrolyzovaný kolagen, který umožnil 
zejména sportovcům a mladým lidem začít včas léčit první obtíže,“ říká v naší pravidelné 
rubrice Představujeme renomovaný ortoped prof. MUDr. Pavel Dufek. Po studiích medicí-
ny začínal na Ortopedické klinice brněnské fakultní nemocnice, od 80. let žije a pracuje v 
Německu. Od roku 1995 je spojen s Schön Klinik Neustadt, kterou také více než dvacet let 
vedl. S kolegy v ČR nicméně stále udržuje kontakty a české ortopedie si vysoce cení.

Péče o vrcholové sportovce a příprava na olympijské hry představuje profesní náplň 
MUDr. Jaroslava Větvičky, který v roce 2000 založil a dodnes vede Centrum zdravotnic-
kého zabezpečení sportovní reprezentace v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Právě 
letošní olympiádu přibližuje ze svého pohledu sportovního lékaře v rozhovoru pro Far-
miNews. Zabývá se rovněž posilováním imunity vrcholových sportovců. V této souvislos-
ti vyzdvihl význam vitaminu C, jehož užívání považuje za velmi důležitou součást léčby 
řady zdravotních obtíží svých svěřenců.

Vitamin C provází i praxi MUDr. Drahomíry Šedivé, dětské lékařky z Litvínova. Ve své 
ordinaci letos provedla metodou diagnostických proužků Uro C Kontrol vyšetření hladiny 
vitaminu C v moči u stovky pacientů. Výsledky jsou tristní. Ukázalo se, že 88 procent dětí 
má významný deficit vitaminu C, dobrou hladinu pouze 12 procent. Podrobnosti se do-
zvíte v samostatném článku.

Naše pravidelná rubrika Profil přípravku tentokrát souvisí s péčí o pohybový aparát. 
Představujeme v ní přípravek Leni Collagene, který přispívá k normální funkci kloubních 
chrupavek a kostí a k tvorbě kolagenu.

A co dalšího najdete na stránkách FarmiNews? Ve třetím dílu seriálu Zdravotní důsledky 
dlouhodobého stresu se zabýváme souvislostmi chronického stresu a lipidového mecha-
nismu. Nabízíme vám také první z článků na téma „výživou k prevenci nemocí“ – ten-
tokrát kardiovaskulárních. Příště se můžete těšit na roli výživy v prevenci onkologických 
onemocnění.

Přeji vám, abyste prožili nadcházející zimu ve zdraví a v dobré kondici.

PharmDr. Lucie Kotlářová
šéfredaktorka 

lucie.kotlarova@edukafarm.cz


