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Vážení kolegové,
na poli  ckém, odborném i společenském poli panuje čilý ruch. Pokusím 
se být moderátorem a komentátorem dynamických změn a aktualit, 
jichž jsme za poslední měsíce byli svědky, prismatem tohoto časopisu.

V oblas   poli  cké dosedl na post ředitele SÚKL PharmDr. Zdeněk 
Blahuta, náš kolega farmaceut. SÚKL tedy opět vede zdravotník 
a odborník na léčiva, což odpovídá i zaměření této státní ins  tuce. 
Buďme pozi  vní a očekávejme jen to nejlepší, a to na základě 
zkušenos  , které náš kolega má z lékárnické praxe a díky nimž lze 
s nadějí předpokládat, že se na naše problémy bude dívat  mtéž 
objek  vem jako my. 

Na úrovni lékařské komory v průběhu května zasedala Vědecká rada 
ČLK, která se sešla, aby dala v dané době nejlepší možnou podobu 
lege ar  s přístupu pro využi   vitaminu C v onkologii. Svým fi nálním 
stanoviskem ČLK potvrzuje používání vysokodávkovaného askorbátu 
jako komplementární léčby v onkologii, o čemž se více dočtete 
uvnitř časopisu.

V rovině odborné vyšla očekávaná publikace prof. RNDr. Jiřího 
Vlčka, CSc., „Klinická farmacie II“. U příležitos   vydání této vědecké 
monografi e jsme připravili rozhovor nejen o knize, ale o celkovém 
směřování klinické farmacie v našich zemích. Další zajímavý rozhovor 
nám poskytl PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA, na téma 
magistraliter přípravy a její budoucnos  .

Dále podrobně představujeme dvě molekuly, nebivolol v léčbě 
hypertenze a azelas  n s fl u  kasonem ve formě nosního spreje v léčbě 
alergie.

Také kazuis  ky mají svou odbornou vypovídací hodnotu. V tomto 
čísle jsme je připravili hned z několika oblas  : onkologie, léčby boles   
a řešení farmakoterapeu  ckých problémů.

Oblas   bezpečnos   léčiv jsme se tentokrát věnovali z pohledu 
pediatrie, kdy jsme se zaměřili na rodiče a jejich častou neznalost 
léčiv a vlivu, jaký může mít nevhodné podání léčivých přípravků dítě  . 
Další bezpečnostní téma jsme otevřeli v oblas   oxalátové uroli  ázy, 
která se objevuje jako údajný kri  cký moment při podávání askorbátu 
v onkologii. Ve světle nových poznatků se dozvíte zajímavé souvislos  .  
S platnos   nového občanského zákoníku se také nově defi nuje 
zodpovědnost zdravotníků při použi   různých přípravků v lékárně.
Nepřehlédněte!

Všichni se určitě těšíme na dovolenou, a tak jsme nakonec upnuli svou 
pozornost k tomuto příjemnému, leč občas kri  ckému období roku 
z pohledu různých pomocníků sloužících k udržení zdraví a nápravě 
některých následků letních radovánek. Jde přece o to, aby dovolená 
posloužila k opravdovému odpočinku, a ne k dalšímu stresu. A pokud 
hledáte nové a nepoznané zajímavé des  nace v ČR, kde na Vás dýchne 
nefalšovaný genius loci a kde si zároveň odpočinete po celoroční 
námaze, začtěte se do článku o znovuzrození zámku Mcely, jehož 
majitelem je úspěšný chemik a podnikatel ve farmaceu  ckém 
průmyslu amerického původu.   
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