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Vážení kolegové,
vstupujeme do nového roku 2014, který se již od svého 
počátku jeví jako velmi dynamický. Obsah časopisu Vás 
touto dynamikou provede.

Úvodní příspěvek pochází z per amerických a českých 
onkologů a jde o interdisciplinární pohled na molekulu 
vitaminu C, která si proráží cestu v oblas   onkologie. 
Mnozí odborníci se sice stále brání myšlence, že by tak 
známá molekula mohla něčím přispívat do moderní 
farmakoterapie, ale pokud se podíváme na léčbu 
onkologického pacienta objek  vem racionální a op  mální 
terapie, pak své zastoupení v ní plně obhajuje. Konkrétně 
se jedná o prokázaný komplementární účinek vitaminu C ke 
standardní onkologické léčbě. Americký Na  onal Ins  tute 
of Health publikoval stanovisko nabádající využívat infuze 
vitaminu C ke snížení nežádoucích účinků standardní 
onkologické terapie a zvýšení kvality života pacientů. 
Protože toto téma považujeme z farmakoterapeu  ckého 
i farmakovigilančního hlediska za významné a přínosné, 
přinášíme Vám názory odborníků, kteří se danou 
problema  kou zabývají v různých koutech světa. Dále 
v časopise naleznete reakci na článek Mgr. Ondřeje 
Vodičky, jenž jménem SÚKL vyjadřuje své názory 
na využi   vitaminu C v infuzním podání. Jeho tvrzení, 
velmi vágní a odborně sporná, naše odborná redakce 
uvedla na pravou míru. 

Další část časopisu se zaměřuje na projekt „Lékárníci 
doporučují“. Jde o náš tradiční průzkum, odhalující důvěru, 
již vkládáte do určitých farmaceu  ckých přípravků. Již 
pošesté jste Vy, odborníci lékáren, přispěli k tomuto 
unikátnímu projektu, který jako jediný, bez vlivu reklamy 
a dalších faktorů, poskytuje zpětnou vazbu naší klinické 
farmaceu  cké praxi. Je to průzkum o nás, a proto si jeho 
výsledků velmi vážíme. Výsledky ankety jsou zpracovány 
formou odborných zamyšlení, která, jak doufám, budou 
pro Vás přínosná. Mezi vítězi jmenujme Tantum Verde, 
Coldrex, Imunoglukan, Biosil Plus, Parodontax ... 

Nechybí naše tradiční a oblíbené rubriky jako kazuis  ka 
za tárou nebo zkušenos   klinických farmaceutů z jejich 
praxe.  

Jsou věci, které se mění, a věci, jež zůstávají stejné. Mění 
se témata diskusí, ale naše mo  o „Lékárníci sami sobě“ 
zůstává již šestým rokem stejné.  
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