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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostáváte do rukou letošní první číslo Vašeho – našeho časopisu farmiNews.

S příchodem jarních dnů dochází v českém zdravotnictví ke změnám, které pře-

devším formálně mění postavení nemocných z občas přehlížených a (z pohledu 

zdravotníků) obtěžujících pacientů do pozice (rádoby) vážených a vítaných kli-

entů poptávajících a využívajících zdravotnické služby. Jedna věc je ovšem dikce 

zákonů (které v ČR čas od času jako součást národního folklóru nerespektujeme), 

druhá pak skutečný posun v myšlení a uvažování lidí obecně. Etické kodexy vyme-

zující práva nemocných a upravující chování zdravotnických profesionálů na nás 

pravidelně vykukují z většiny čekáren a nemocničních chodeb. Jejich vylepením 

to ale bohužel mnohdy také končí…. 

Proč tomu tak je? Vyhořelý, dezinformacemi a nesplněnými sliby té které vlády 

demotivovaný a unavený zdravotník disponuje opravdu jen malou schopností 

vcítit se do potřeb stonajícího; na druhou stranu je stále více pacientů, kteří uzná-

vají, že každá léčba si nárokuje čas a spolupráci, nehledě k původnímu významu 

latinského slova patientia (trpělivost). Žijeme rychle, vše (včetně zdraví) chceme 

ihned, na počkání, pokud možno bez vlastního přičinění, a to pak i jindy shovíva-

vý lékař, sestra nebo lékárník „vypění“… 

Ale zpět k farmiNews. Připravili jsme pro vás pestrý kaleidoskop článků, tento-

krát orámovaný tématem možností podpory zdraví pro muže, a tak se dočtete mj. 

o novinkách na poli molekul sloužících ke znovuzískání schopnosti erekce, o ná-

kladové efektivitě, resp. náročnosti takové terapie, fytoterapii, včetně fejetonu 

o bilancování a balancování mužské sexuality. Značný prostor dostávají i příspěv-

ky Vás lékárníků a farmaceutických asistentů z praxe, ať už jde o problematiku lé-

čebné výživy, zdravotnických prostředků nebo konzultační činnosti v lékárně. Do-

tkneme se též geriatrické problematiky, odrážející zvyšující se výskyt kognitivních 

onemocnění ve vyšším věku. Nechybí pravidelné rubriky (poradna, sdělení ze

SÚKL atd.) ani reportáž ze semináře Lékárna 2020. Laskavostí a moudrem život-

ních zkušeností zahřeje u srdce rozhovor se známým psychiatrem i spisovatelem 

MUDr. Janem Cimickým, CSc. Neméně zajímavým je rozhovor s PharmDr. Zdeň-

kem Procházkou o nových vizích v oblasti mechanismu účinku farmak. 

Na podzim minulého roku proběhl 4. ročník průzkumu „Lékárníci doporučují“, 

pořádaný společností Edukafarm podle již známé metodiky – zjistit, co odborníci 

v českých lékárnách radí svým klientům při vybraných zdravotních obtížích a one-

mocněních, aniž by se nechali ovlivnit marketingovými strategiemi farmaceutic-

kých firem či reklamou. Všem, kteří jste se jej zúčastnili, upřímně děkuji. Více než 

450 vyplněných dotazníků svědčí o Vašem zájmu a trvalé ochotě podělit se o po-

znatky a zkušenosti získané v rámci zpětné vazby při poradenské a dispenzační 

činnosti. Výsledky průzkumu přinášíme opět v tabulkovém souhrnu a ve formě 

komentářů k některým vítězným léčivům a zdravotnickým prostředkům. 

Ráda bych Vás upozornila na příspěvky věnované fyziologické regulační medi-

cíně – zejména léčbě bolesti pohybového ústrojí MD injekcemi s kolagenem v po-

rovnání s analgetiky. Zajímat vás jistě bude i článek věnovaný farmaceutickým 

aspektům sublingvální alergenové terapie.

V závěru mi dovolte popřát Vám všem hodně radosti z prosluněných jarních 

dnů, spolupracovníky, kteří Vás budou inspirovat, a především mnoho sil a pevné 

zdraví. 

Vaše 

PharmDr. Lucie Kotlářová, šéfredaktorka 


