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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

připravili jsme pro Vás další číslo farmiNews tak, aby Vás poutavě doprovázelo 

na Vašich cestách a zpestřilo Vám příjemný pobyt v různých koutech světa. Tak, 

jak se už stalo pravidlem, opět k Vám promlouvají kolegové z lékáren se svými ak-

tuálními příspěvky, ve kterých reagují na množství každodenně vznikajících lé-

kárnických požadavků a hledají pro ně řešení. To, co naplňuje tento časopis od 

svého vzniku, je právě těsná vazba mezi čtenářem a autory příspěvků. Domnívám 

se, že jsme tak získali přízeň Vás, kteří si časopis objednáváte a nedočkavě voláte 

po dalších číslech.

Hned úvodní příspěvek je tématem aktuálním pro každého lékárníka. Kdo by 

neznal Alnagon a jeho složení? Je diskutovanou otázkou, zda ukončení hromadné 

výroby Alnagonu prospělo či neprospělo pacientovi, farmacii i zdravotnictví ja-

ko celku. Odpověď podávají nejuznávanější odborníci, profesor Květina a profesor 

Kršiak, v článku „Nekrolog na téma Alnagon“. O nesmrtelnosti této analgetické 

směsi svědčí i přežívající magistraliter příprava v některých lékárnách (viz foto ke 

zmíněnému článku).

Jistě Vás také zaujmou příspěvky o výživě, geriatrii, magistraliter přípravě, léko-

vých interakcích, nových molekulách, farmakoterapii v těhotenství a laktaci, o vý-

sledcích auditů v lékárnách, legislativě v lékárně a další, jež přinesou nové pohledy 

na témata, která každý den řešíte v lékárně. 

Nezapomněli jsme ani na fytofarmacii a připravili jsme pro Vás článek na kon-

troverzní téma konopí a jeho účinků (lokální přípravky jsou v lékárně dostupné 

a nyní probíhá proces schválení úhrady ze zdravotního pojištění i pro první p. o. 

přípravek s obsahem konopí). Z oblasti fytofarmacie také čerpá příspěvek věnova-

ný účinkům česneku, jehož všestranné indikace stále udivují.

V návaznosti na doporučené postupy České lékárnické komory pro konzultač-

ní činnost v lékárnách přinášíme článek o selfmonitoringu krevního tlaku, který 

vznikl ve spolupráci s praktickými lékaři.

Po prázdninách se k Vám vrátíme s již čtvrtým ročníkem ryze lékárenského prů-

zkumu „Lékárníci doporučují“, který každoročně mapuje, které přípravky jsou 

mezi lékárníky nejoblíbenější. Dosavadní výsledky jsou dostupné na webové adre-

se www.lekarnicidoporučují.cz.

Přeji Vám pohodové prázdniny a krásnou dovolenou.


