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Vážení kolegové,

první dobrá zpráva je, že jsme na začátku dlouho očekáva-
ného léta a prázdnin. Na stránkách druhého letošního vydání 
FarmiNews ale najdete dobrých a zajímavých zpráv určitě víc. Kde je 
hledat zejména? Doporučuji vám přečíst si rozhovory se třemi muži – lékárníkem, praktickým 
lékařem a sportovcem.

Už po otočení této stránky na vás čeká hlavní rozhovor tohoto čísla, a sice s prezidentem 
České lékárnické komory Mgr. Alešem Krebsem, Ph.D. Vyjadřuje se v něm k aktuálním téma-
tům, které hýbou současností – od návrhu zákona týkajícího se zásilkového prodeje preskribo-
vaných léků, přes odborné vzdělávání až po vakcinaci proti covidu-19. Hodnotí také „korona-
virové“ období a srovnává situaci v lékárenství u nás a v zahraničí.

V rubrice Představujeme jsme považovali za užitečné vás blíže seznámit s hlavním partne-
rem lékárníků – MUDr. Petrem Šonkou, který je od roku 2017 předsedou Sdružení praktických 
lékařů České republiky. „Jsme přirozenými partnery,“ říká o vzájemné spolupráci mezi praktiky 
a lékárníky.  

Spolupráce lékařů a lékárníků byla také tématem letošního Dne lékáren, který při-
padl na 17. června. Provázelo ho motto: „Spolupráce lékárníka a lékaře je nejlepší recept 
pro vaše zdraví."

Třetím zmíněným mužem, s nímž vám nabízíme rozhovor, je odborník na kulturistiku, fit-
ness a sportovní výživu Jiří Schäfer. V roce 2017 se stal mistrem světa v kategorii klasická kul-
turistika masters, o čtyři roky dříve vicemistrem Evropy. Že jde o vytrénovaného sportovce, se 
pozná na první pohled. Uvidíte sami na fotkách, které nám pan Schäfer poskytl.

Věnujeme se také v České republice zcela novému tématu, jímž je nedostatek vitaminu 
C u dětí. Seznámíme vás s výsledky studie, která proběhla na dětských odděleních dvou 
českých nemocnic. Ukázalo se, že naprostá většina dětí trpí nedostatkem tohoto zásad-
ního vitaminu, což má velmi negativní následky na jejich zdraví. „Téměř 75 procent dětí 
mělo deficit vitaminu C, přičemž u více než poloviny z nich odpovídal preskorbutickému 
až skorbutickému stavu. Jen přibližně čtvrtina našich pacientů dosáhla uspokojivé hla-
diny vitaminu C a pouze 11 procent mělo hladinu vitaminu C v moči odpovídající do-
statečné fyziologické saturaci,“ shrnuje hlavní autor studie MUDr. Jan Boženský, primář 
dětského oddělení nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

V našem výběru témat nechybí ani novinky z ortopedie, konkrétně co se týká možností 
účinného a šetrného řešení různých obtíží pacientů prostřednictvím kolagenoterapie. Pokra-
čujeme i seriálem Zdravotní důsledky dlouhodobého stresu, tentokrát se dozvíte o vlivu chro-
nického stresu na protivirovou imunitu.

Přeji vám krásné léto a odpočinek podle vašich představ!

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 


