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Vážení a milí kolegové,

také Vás těší první jarní sluneční paprsky, které po dlouhé a tuhé zimě dopadly 

na naše tváře? Radost nám přináší jak stále teplejší počasí, krátící se noc a prodlu-

žující se den, tak také další změny. Jaké? Říkáte si, že změny, které vnímáme kolem 

sebe, jsou spíše k horšímu, než k lepšímu? Možná je to jen úhel pohledu. Pro náš 

časopis je radostnou událostí, že se předsedou redakční rady stal člověk, který je pro 

mě po celý můj život v osobní i pracovní rovině „persona grata“, jehož vnímám jako 

zakladatele nejen hradecké farmaceutické fakulty, ale i směru klinické farmacie. Je 

to člověk v osobní rovině přímý, rovný a plný optimismu, člověk, kterého si lidé váží 

v rovině osobní, profesní i společenské. Už asi nemusím více popisovat. Post před-

sedy redakční rady přijal profesor Jaroslav Květina. O tom, co to bude znamenat 

pro Vás, čtenáře, se dočtete v rozhovoru s ním. I když pan profesor nedávno oslavil 

osmdesátiny, svěžest jeho myšlení je strhující. Nechte se strhnout i Vy a začtěte se 

do jeho vyprávění o životních situacích, kterými prošel.

Časopis jako obvykle naplňuje rubriky, které znáte a které jste si oblíbili. Nabízíme 

farmacii v plném rozsahu, prakticky zaměřenou do každodenní praxe, vždy z po-

hledu novinek a inovací.

V tomto čísle časopisu uveřejňujeme také výsledky ankety Co lékárníci doporu-

čují. Vyhodnocení průzkumu, v němž odborní pracovníci lékáren vyhodnotili pro-

dukty v jednotlivých nosologických skupinách, do kterých vkládají největší důvěru 

(odbornou, nikoliv komerční). Jedná se o ojedinělý průzkum, který nyní proběhl již 

třetím rokem, a jeho výsledky jsou zajímavé přinejmenším proto, že můžete po-

rovnat své favoritní přípravky s doporučením svých kolegů. Jen namátkou několik 

vítězů ve skupinách: Varixinal, Proenzi 3, Espumisan, Endiaron, Canesten, Imuno-

glukan, Kinedryl, Tantum Verde, Saframyl, Excipial, Aknecolor, Nalgesin S… Jsou i 

Vašimi favority? Za každým z vítězných přípavků stojí zajímavý odborný příběh, 

který nabízíme k nahlédnutí.

Poslední novinkou, na kterou bych ráda upozornila, je právě vydaná publikace 

Volně prodejné přípravky, která po osmi letech od minulého vydání doznala zá-

sadních změn a výsledkem je velmi přínosná příručka zaměřená na každodenní 

lékárnickou praxi. Poprvé jsou přípravky rozděleny na léčiva a doplňky stravy, s do-

pady po stránce odborné i právní v rámci poskytování informací v lékárně. Kniha 

si našla své místo jak mezi lékárníky, tak i mezi lékaři, kterým se stává cenným po-

mocníkem v každodenní práci s pacienty.

Změny jako výzva, to je motto, které jsme si toto jaro stanovili, a myslím, že se to 

vyplatilo. Zkuste se na životní změny takto podívat i Vy.

Mgr. Lucie Kotlářová

 (Lucie.kotlarova@edukafarm.cz)

1

ED
IT

O
R

IA
L


