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Vážení a milí kolegové,

přinášíme Vám nové číslo časopisu Farminews – sice s mírným zpožděním, ale 

zato s nejnovějšími informacemi jak z pohledu odborného, tak i legislativního či 

společenského.

Tradičně silná odborná část našeho časopisu, tvořená články, jimiž přispěli naši 

kolegové z veřejných a nemocničních lékáren i kliničtí farmaceuti, je doplněna 

představením nových center klinické farmacie, exkluzivně připraveným pro tento 

časopis.

V úvodu dostala prostor pro malé shrnutí současné situace v oblasti předates-

tační přípravy klinických farmaceutů PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., předsedky-

ně Sekce klinické farmacie ČFS JEP. Ve vztahu s klinickou farmacií Vám představuje-

me nově zřízené Oddělení klinické farmacie (Nemocnice na Homolce pod vedením 

PharmDr. Milady Halačové, Ph.D.), zabývající se bezpečností farmakoterapie 

v tomto zdravotnickém zařízení. Zajímavé je srovnání s klinickou praxí naší kole-

gyně Kornélie Chrapkové, která pracuje jako klinický farmaceut ve Velké Británii a 

v tomto čísle nám nechává nahlédnout do své každodenní práce.

Ráda bych Vás také upozornila na zajímavý právní pohled na doporučování do-

plňků stravy a léčiv odborníkem v lékárně. Nenechte si ujít článek dr. Vondráčka a 

komentář kolegy Michala Hojného.

V oblasti magistraliter přípravy najdete příspěvek týkající se různých lékových 

forem zpracování dexamethasonu. Biologickou léčbu, jejíž využití se neustále 

rozšiřuje, ve zkratce popisuje kolega z nemocniční lékárny v Motole. Problematika 

gestačního diabetu a jeho léčby je přínosným tématem pro odborníky v lékárně, 

kteří jsou s těhotnými pacientkami každodenně v kontaktu. Konzultace pacienta 

na téma závislost na benzodiazepinech a hypnoticích přináší praktický příspěvek 

kolegyně praktikující pravidelně konzultace v lékárně. Do jaké míry může nové léči-

vo zasáhnout do interakčního potenciálu nastavené farmakoterapie, zajímavě po-

pisuje příspěvek věnovaný účinné látce erlotinibu. Každodenním tématem našich 

diskusí je tlumení bolesti u pacientů. Jaká jsou kritéria léčby bolesti u seniorů, to se 

dočtete v rubrice geriatrie. Zajímavý článek kolegyně pracující v SÚKL upozorňuje 

na nelegální léčiva zachycená na území ČR. Vše je doprovázeno fotodokumentací. 

Jakým způsobem může přispět správně vedená redukční dieta ke snížení dávková-

ní farmakoterapie, dokládá zkušenost kolegyně lékárnice z Kutné Hory. 

Léky většinou známe dobře, ale horší je to v oblasti zdravotnických pomůcek. Vy-

znáte se v ZP pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty? Pokud potřebujete krátké 

opakování, kolegyně z Fakultní Nemocnice na Bulovce takové shrnutí podává. Tra-

dičně se zastavíme u fytofarmak, tentokrát užívaných u onemocnění oběhového 

systému, v článku, jehož autorem je kolega a znalec léčivých rostlin Robert Jirásek. 

S novinkami v léčbě CHOPN, včetně ovlivnění cytokinové sítě imunitního systému, 

seznamuje MUDr. Jiří Slíva, Ph. D. Nakonec si nenechte ujít zajímavé postřehy o en-

terální a parenterální výživě diabetiků či nové postřehy v oblasti imunomodulace 

zaměřené na beta glukany.

Opět jsme naplnili naše motto: „Sami sobě“. Připravili jsme sdělení z různých ob-

lastí farmacie, založená na aktuálnosti a odbornosti. Těší nás pozitivní reakce od 

Vás, čtenářů. Proto si i nadále přeji, aby časopis vzkvétal a Vy abyste zůstali jeho 

věrnými čtenáři.

Mgr. Lucie Kotlářová

 (Lucie.kotlarova@edukafarm.cz)
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