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Vážení a milí kolegové,

přichází léto a zdálo by se, že pracovní úsilí může oslabit. 

Ve farmacii a medicíně však kontinuální vzdělávání hraje větší 

roli, než u jakéhokoliv jiné profese. Přesto, že začala již turistic-

ká sezóna cestovních kanceláří, na mezinárodní platformě se 

konají více než zajímavé odborné kongresy. Aktuální zážitky si 

přivážím ze Švýcarska, kde se ve dnech 16.-20.června 2012 ko-

nal evropský kongres alergie a klinické imunologie EAACI (Eu-

ropean Academy of Allergy and Clinical Immunology) v Že-

nevě. Jak možná víte, poslední statistiky poukazují na výskyt 

alergie u 32% dětí do věku 18 let. Specializace alergologie a kli-

nické imunologie se stávají svým významem dominantní, což 

dokazuje účast na kongresu – 8000 účastníků, 1600 posterů 

a 5 dní přednášek ve třech paralelních přednáškových síních. 

A novinky? Sublinguální systémová alergenová imunoterapie, 

farmakologie zaměřená na molekulární biologii. Co si však 

odváží farmaceut, lékárník z takového kongresu jako hlavní 

message? Stále tu jednu a základní myšlenku. Lékárník není 

primárně obchodník, ale zdravotník, který je v přímém kontak-

tu s pacientem a může mu velmi pomoci formou komunikace 

s ním. Alergie je totiž forma chronického zánětu, s kterým je 

nutné pracovat. Pacienti  s astmatem podle nejnovějších do-

poručení již nemusí být celoživotními uživateli antiastmatické 

léčby, ale s nemocí se pracuje a při dobré  kompenzaci a stabi-

lizaci se odborníci přiklání k postupnému vysazení léčby. Tyto 

informace jsou důležité i pro nás, farmaceuty. 

A nakonec krásného zážitku z Ženevy Vás chci podpořit 

v prezentaci své práce a výsledků z lékárenství. Nejen rozsáhlé 

randomizované a dvojitě zaslepené studie jsou materiálem 

k publikaci. Možná mnohem atraktivnější jsou formy kazuistik 

s inovativním charakterem terapie. Nejedná se však jen o ino-

vativní farmaka, ale i adherenci a compliance pacienta k léč-

bě, racionalizaci a případné důvody selhávání léčby. Kdo jiný 

než „specialista na léčiva“ by toto téma, byť formou kazuistiky 

měl prezentovat?

Edukafarm, který úzce spolupracuje s Českou i Slovenskou 

lékařskou i lékárnickou komorou, Vám naslouchá a v případě 

zajímavých kazuistik jsme právě ta platforma, která nabízí 

místo k diskuzi a sdílení informací. Pokud máte kazuistiky, 

které chcete sdílet s ostatními a považujete je za přínos do lé-

kárenské praxe, pošlete nám je a my takové myšlenky podpo-

říme. 

Přeji Vám pohodové léto, které je jako stvořené pro zamyšle-

ní se, co můžeme ještě zlepšit jak pro obor, tak sami pro sebe.
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