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Vážení kolegové,
první letošní vydání časopisu FarmiNews otevíráme rozho-

vorem s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ire-
nou Storovou. Hlavním tématem je očkování proti onemocnění 
covid-19, neboť je to právě tento ústav, který schvaluje použití vak-
cín v České republice. A také se v něm sbíhají všechna hlášení nežádoucích účinků. Rozhovor 
se nicméně týká i dalších oblastí, například využití lékového záznamu, bezpečnosti léčiv, udě-
lování licencí pro pěstitele konopí, evropské protipadělkové směrnice nebo plýtvání léky.

Covid-19 je už rok hybatelem prakticky veškerého dění, proto se mu věnujeme v něko-
lika článcích z různých medicínských úhlů. Stále více se ukazuje, že velmi důležitou roli při 
zvládání jak samotné nemoci, tak jejích následků, které už dostaly název postcovidový 
syndrom, hrají vitaminy (především C a D) a další prvky. Vitaminy se ostatně dostávají čím 
dál více do popředí. Z tohoto důvodu se jim věnujeme v několika textech v rámci rubriky 
Nový trend. 

V rubrice Představujeme se seznámíte s prof. PharmDr. Karlem Šmejkalem, Ph.D., no-
vým předsedou Akademického senátu Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
přednostou Ústavu přírodních léčiv a od loňského prosince také profesorem jmenovaným 
pro obor farmakognozie. „Jsem rád, že se mnoho pacientů obrací na tradiční léčivé rostli-
ny jako prostředky přinášející výrazné terapeutické benefity, že se příroda stále využívá jako 
obrovský zdroj inspirace pro vývoj nových polosyntetických a syntetických léčiv,“ shrnuje v 
rozhovoru hlavní trendy ve farmacii, k nimž přidává také individuální a celostní přístup k 
jednotlivým pacientům.

V tomto vydání FarmiNews najdete i první díl seriálu Zdravotní důsledky dlouhodobého 
stresu. V každém čísle se budeme zabývat jednou oblastí lidského zdraví, která je tímto dru-
hem stresu významně ohrožena. První část seriálu nese název Chronický stres jako rizikový 
faktor onemocnění CNS.

Nejen zhubnout, ale i pomoci léčit různá onemocnění má za cíl ketogenní dieta. O ní, 
ale i o významu jídla obecně pojednává naše reportáž Ketogenní dieta podporuje uzdra-
vení z mnoha nemocí. Ve druhé části najdete kazuistiky praktické lékařky MUDr. Ludmily 
Elekové a další praktické informace.

V neposlední řadě pro vás máme knižní tipy, které nabízejí rozšíření odborných znalostí 
atraktivní formou.

Přeji vám do dalších měsíců hodně zdraví a síly!

PharmDr. Lucie Kotlářová
šéfredaktorka 

lucie.kotlarova@edukafarm.cz

KOLOSTRUM CHRÁNÍ ORGANISMUS 
OD NAROZENÍ!

JEDINÉ KOLOSTRUM S LIPOZOMÁLNÍM VSTŘEBÁVÁNÍM!

Kravské kolostrum v Colenter LD:

Lipozomální forma:
Chrání složky kolostra před destrukcí při průchodu 
žaludkem, zvyšuje jeho vstřebávání

Udržuje oproti běžnému kolostru v organismu 
jeho vyšší hladinu a biodostupnost, což podporuje 
integritu střeva a imunitní systém.

Informační servis: inPharm, tel.: 241 432 133, e-mail: info@inpharm.cz, www.inpharm.cz
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je testováno HPLC a ELISA na obsah účinných látek a protilátkovou bioaktivitu,
standardně obsahuje minimálně 25–30 % imunoglobulinů, 1,5 % laktoferinu, 
1,5 % růstových faktorů, 3–5 % PRP (proline-rich polypeptides),
neobsahuje laktózu a ani stopová množství antibiotik a potravinových hnojiv.

Uvedené Látky v kolostru mají zásadní význam pro optimalizaci 
obranyschopnosti organismu a gastrointestinální pohodu u zdravých lidí.

Krávy živené na pastvinách 
Nového Zélandu, kde se podává 
nejméně antibiotik v krmivech 


