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Vážení kolegové,

číslo Farminews, jež právě berete do rukou, otevírá postřeh 

PharmDr. Jitky Pokladníkové, Ph.D., z Katedry sociální a klinické 

farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, že lidé dnes 

čím dále více vyhledávají takovou medicínu, která se věnuje ce-

lému člověku a hledání podstaty nemoci. Takovýto medicínský 

přístup není žádnou žhavou novinkou, svými kořeny sahá až 

do starověku. Protože zmíněný přístup postupy klasické medicíny 

v čím dál větší míře úspěšně doplňuje a protože zájem o něj sílí 

také mezi odbornou veřejností, rozhodli jsme se, že na něj v tomto 

čísle pohlédneme z vícero úhlů. 

Mladá hradecká farmaceutka dr. Pokladníková důkladně „změři-

la“ obé. V pilotní studii, první svého druhu u nás, zmapovala postoje 

českých lékárníků a farmaceutických asistentů ke komplementární 

medicíně. Krom mnoha jiných zajímavých skutečností zjistila, že 

obecně je tento postoj velmi kladný a že se opírá především o vy-

zkoušení instrumentária komplementární medicíny na sobě samém. 

Systémově má snaha o celostní přístup k pacientovi nejblíže 

k imunitě. Proto, a také z důvodu, že přichází podzim a s ním zvýše-

ný výskyt dětských respiračních onemocnění, zpracovala odborná 

redakce Edukafarmu materiál o možnostech imunomodulační léč-

by v pediatrii. Příbuzná struna prolíná také text o výživě v těhoten-

ství ve vztahu k riziku ohrožení schopností dítěte učit se nebo článek 

o využití bylinné léčby v klimakteriu. Tím samozřejmě výčet materiá-

lů tohoto čísla zabývajících se konkrétními přípravky nekončí. 

A od přípravků zase zpět k lidem. Holistickou linii najdete i v me-

dailonu zařazeném u příležitosti životního jubilea MUDr. Hany Ja-

rošové, Ph.D. Dočtete se v něm, jak tato pozoruhodná osobnost 

české balneologie a léčebné rehabilitace, fyziatrie a myoskeletální 

medicíny, již ke studiu lékařství přivedla náhoda v podobě nepříliš 

zdařilého skoku přes plot, dospěla v průběhu své úspěšné kariéry 

k názoru, že lékař by se neměl vyhýbat ničemu, co funguje. 

V úvodu jsem zmínila, že holistický přístup se objevuje ve sta-

rověku. Je s tím spjata nejedna zajímavá peripetie, například když 

nebývalá míra exaktnosti, jíž se vyznačovala řecká přírodní fi loso-

fi e ztělesněná především Aristotelem, přešla v mystizující herme-

tismus a posléze vyústila ve vznik alchymie. Dokonalým znalcem 

oné doby a jejích duchovních proudů je profesor Vladimír Kar-

penko z Přírodovědecké fakulty UK, jenž se s Vámi o své rozsáhlé 

znalosti podělí v seriálu o vývojových posunech „staré“ medicíny.

Aby na závěr tohoto editorialu nevznikl mylný dojem, že vedle 

seriózní farmakologie se v Edukafarmu věnujeme transsubstanci-

aci švestek ve zlato, požádali jsme o rozhovor dalšího výtečného 

znalce alchymie. Ne, není v tom žádný protimluv, neboť jednou 

z kariér Američana Jamese A. Cusumana před tím, než se přestě-

hoval do středních Čech, byla dráha velmi úspěšného chemika, 

experta na katalýzu při produkci léčiv. Z textu Vám nyní prozradí-

me tolik, že na otázku, zda souhlasí, že dobře vedený život je jakási 

duševní katalýza, odpověděl: „Ano!“ 

Pokud byste cítili, že informací, jichž se Vám v tomto čísle Farmi-

news dostalo, je poněkud víc, odpočiňte si u křížovky. V ní už Vám 

žádné překvapení kromě vyluštěné tajenky nehrozí. 
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