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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Otevíráte číslo věnované geriatrii. To, že naše populace stárne, ví kaž-
dý. Málokdo si ale uvědomuje, že biologické hodiny nastavené v orga-
nismu tikají stále stejně jako před mnoha a mnoha lety. Náš kolagen 
dosahuje maxima produkce mezi 30. a 50. rokem věku a poté jeho 
tvorba klesá. Člověk ale dnes žije až o 30 let déle, než tomu bylo před 
sto lety. Logicky z toho plyne, že v prodlouženém věku se může kvalita 
života zhoršovat, pokud budou pomalu selhávat autoregulační pro-
cesy ve stárnoucím organismu. 

Zamyšlení nad zdravotním stavem stárnoucí populace a naprosto ji-
né požadavky pro geriatra vedly k sestavení obsahu tohoto časopisu. 
Pokusili jsme se o pohled na potřeby seniora z různých úhlů. Posuďte 
sami, jak dalece se nám to povedlo.

V „politické“ oblasti lékárenství nedávno proběhly volby do ČLnK. 
Mgr. Michal Hojný Vás seznámí se svým pohledem na současnou si-
tuaci.

Ráda bych Vás jako šéfredaktorka požádala o vyplnění a zaslání na-
šeho dotazníku, zabývajícího se průzkumem „Co lékárníci doporuču-
jí“, který již 4. rokem mapuje nejoblíbenější přípravky doporučova-
né odborníky lékáren. I tentokrát Vám přineseme výstupy, které Vám 
ukáží, jaké přípravky vítězí ve vašem rozhodování – předpokládám a 
věřím, že hlavně odborném. Průzkum je unikátní, jelikož není ovlivněn 
reklamou ani daty IMS, ale závisí čistě a jen na názoru samotného lé-
kárníka či farmaceutického  asistenta nebo asistentky. Podpořte náš 
edukační průzkum a zašlete nám výsledky do konce roku 2011 na ad-
resu uvedenou u samotného průzkumu (vyjímatelný prostřední dvou-
list tohoto časopisu).

Jelikož je toto číslo poslední v letošním roce, přeji Vám a Vašim blíz-
kým, aby se Vám v novém roce dařilo a aby Vaše snažení bylo dopro-
vázeno dobrou zdravotní kondicí. My  se s Vámi opět setkáme v roce 
2012 a nabídneme Vám nové rubriky, nové informace, a to vše podle 
našeho motta: Lékárníci sami sobě.
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