
 Koncepce
periodická forma edukace v oblasti OTC + Rx léčiv 
z pohledu farmakologie a klinické praxe 

Cílová skupina
odborní pracovníci lékáren

Náklad
8 000 výtisků

Distribuce
zdarma na adresy lékáren a předplatitelům

Vydavatel
Edukafarm spol. s r. o., 
kancelář: V areálu 1243, Jesenice, okr. Praha-západ
telefon: 224 252 435, fax: 222 516 048, 
e-mail: edukafarm@edukafarm.cz

Marketing a inzerce
Mgr. Stanislava Chramostová, telefon: 728 361 116, 
e-mail: stanislava.chramostova@edukafarm.cz

Ředitel společnosti
PharmDr. Zdeněk Procházka

Šéfredaktorka
PharmDr. Lucie Kotlářová, 
e-mail: luciea.kotlarova@edukafarm.cz

Předseda redakční rady
Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., FCMA

Odborná redakce
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
PharmDr. Vladimír Végh 
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Editor/korektor
PhDr. Pavel Taněv

Grafi cká úprava
Ing. Jindřich Hurt

Číslo 4, ROČNÍK 13, 2015
Registrováno pod č. MK ČR E 10652, ISSN 1214-5017

Redakční rada

Prof. MUDr. Mario Biava

Prof. MD Joseph Cullen

PharmDr. Jitka Čupáková

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.

PharmDr. Květoslava Karásková

MUDr. Eva Klimešová

MUDr. Jiřina Kosová

Prof. MUDr. Miroslav Kršiak, DrSc., FCMA

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

RNDr. Marek Petráš

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Prim. MUDr. Petr Pícha

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

PharmDr. Josef Suchopár

Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.

PharmDr. Martin Šíma

MUDr. Miroslav  Čerrný

PharmDr. Jana Švejdová 

Mgr. Drahomíra Tlučhořová

MUDr. Dana Vondráčková

PharmDr. Pavlína Zálešáková

MUDr. Hana Jarošová

Vážení kolegové,

na konci roku 2015 k Vám přicházíme s dalšími pohle-

dy do lékárenské praxe. Časopis otevíráme rozhovorem 

s děkanem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 

doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem Ph.D., jenž na ni 

nahlíží z těch nejzajímavějších úhlů. Upozorním na dva. 

Doc. Šimůnek se zamýšlí nad nutností změnit systém odmě-

ňování pracovníků veřejných lékáren a nad budoucností absolventů fakulty, do jejíhož 

čela byl letos zvolen. Mění se totiž nejen profi l absolventa, ale značně se rozšiřují mož-

nosti jeho profesionálního uplatnění.

Podzim doprovázejí respirační infekty, a tak není divu, že během něj proběhla akce 

s názvem Respiratory Forum 2015. Za účasti 130 pneumologů a alergologů zde byly pre-

zentovány aktuální trendy v této oblasti, a tudíž ani my na ni v časopise nezapomínáme. 

V návaznosti na respirační medicínu se zabýváme také každoročně a dosud bezvýsled-

ně diskutovanou alarmující rezistencí bakteriálních patogenů na antibiotika. Přinášíme 

nejen pohledy současných autorit na ni, ale také podložený názor na to, odkud uzel, jejž 

představuje, začít u nás rozvazovat. 

Není sporu o tom, že stomatologie proniká do lékáren a stomatologické doplňky se 

stávají součástí práce lékárníka. V tomto čísle jsme se zaměřili na záněty parodontu.

V oblasti pediatrie se věnujeme kojeneckým kolikám a meteorismu, dále pak proble-

matice posilování dětské imunity. K rozhovoru jsme přizvali také italského pediatra, aby 

nám řekl něco o situaci imunity u dětí v jeho vlasti, konkrétně v oblasti Florencie. Obliba 

látek typu propolisu, ale i nový pohled na beta-glukany a zhodnocení využití nízkých 

koncentrací aktivních látek v pediatrii mohou být inspirativním vkladem i pro naši kaž-

dodenní praxi.

S novým rokem, který už klepe na dveře, bychom rádi začali představovat i zajíma-

vá zdravotní zařízení typu kliniky. V tomto čísle jsme dali slovo hlavnímu lékaři kliniky 

Endala, MUDr. Janu Vojáčkovi, který vás seznámí s myšlenkou podpory mitochondri-

álních funkcí pomocí infuzní terapie. Na tento příspěvek navazuje i pohled do ordinace 

MUDr. Jana Štěpána z mladoboleslavské polikliniky Modrá hvězda, jenž své pacienty 

léčí i tak, že zesiluje regenerační kapacitu organismu. 

Po úspěšném cyklu seminářů Lékárna 2020 jsme pro Vás připravili konferenční listy 

se záznamem jednotlivých témat. Zájem lékárníci projevili o problematiku depresivních 

stavů a úskalí jejich léčby, dále pak o léčbu bolestí pohybového aparátu pomocí kolage-

nových injekcí a náplasťových forem na bázi fytofarmak.

S příchodem nového roku lze očekávat pravidelný boj s kilogramy, které nám „na-

dělují“ vánoční svátky. Proto se již nyní zabýváme jednou zajímavou látkou, jíž je gluko-

mannan, a kladnými dopady jeho užívání na redukci tělesné hmotnosti.

Návrat čokolády do lékárny asi žádného odborníka nepřekvapí. Jednak obsahu-

je opravdu mnoho aktivních a prospěšných látek, jednak je pro svou lahodnou chuť 

a schopnost stabilizovat mimořádně vhodná pro roli nosiče nestabilních mikroorga-

nismů, konkrétně probiotických kmenů. O výhodách i slabinách čokolády se dočtete 

v článku z pera PharmDr. Vladimíra Végha.  

A na závěr jedna pozvánka: obnovený spolek farmaceutů v Praze zve kolegy na před-

náškové večery. Činnost toto sdružení obnovilo letos v září a témata jeho přednášek lá-

kají stále více kolegů.

Věřím, že i tentokrát Vám přinášíme přitažlivou ochutnávku v duchu našeho motta 

„Lékárníci sami sobě“, kdy vybíráme to, co je pro praxi důležité, a sdělujeme to srozumi-

telnou a čtivou formou.

Přeji Vám v novém roce 2016 hodně zdraví a profesních i osobních úspěchů 

Lucie Kotlářová             
Vydavatel a redakční rada nenesou odpovědnost 
za obsah inzerátů ani jiných materiálů komerční povahy.


