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Vážení a milí kolegové,

máme zde podzim a pomalu se připravujeme na Vánoce, 

v rovině pracovní pak je toto období tím nejnáročnějším, jelikož 

kulminují sezónní onemocnění a práce s pacienty se zdá neko-

nečná. Procházíme obdobím, kdy dominují nachlazení, virózy, 

ale i snížení kognitivních funkcí a depresivní syndromy. Při ces-

tě do práce mě upoutal výkřik na jednom billboardu: „Doba se 

změnila“. Již si nepamatuji, k čemu se dané téma vázalo, ale ta 

věta mi rezonuje v uších. Mění se nejen doba, ale i naše homeo-

statické systémy: nervový systém, endokrinní systém a imunitní 

systém. Vezmu to popořadě. Ve dnech 1. -15. 11. 2012 probíhá 

v celé ČR Týden vědy a techniky zaštítěný Akademií věd ČR. 

Jedna z významných přednášek na téma imunity zazněla z úst 

prof. MUDr. Jiřího Horáčka, Ph.D., z Psychiatrického centra Pra-

ha s názvem: „Interakce infekce a vrozené vlohy v neurobiologii 

schizofrenie“. Jako významný spouštěč schizofrenie je dle slov 

pana profesora prokázána chřipka v průběhu nitroděložního ži-

vota nebo latentní forma toxoplazmózy. Vlivem infekce dochází 

k morfologickým změnám šedé kůry mozkové. Člověk je „ma-

nipulován“ vlivem infekčního agens. To vede k zamyšlení, jak se 

mění náš imunitní systém, respektive schopnost reagovat na 

infekční činitele, tedy tzv. reaktivita organismu. Jaká je odpověď 

organismu na imunostimulační látky, pokud 32% dětí je proka-

zatelně alergických? Doba se změnila, ale i imunitní reaktivita 

se mění. Imunomodulancia vyžadují nové přístupy, protože 

interagují s organismem, který mění svou reaktivitu a odpověď 

na antigeny, evolučně se přizpůsobuje měnícím se podmínkám. 

V úvodu časopisu najdete poutavý rozhovor s italským 

pediatrem A. Arrighim, který má svou praxi v městečku Arezzo, 

v blízkosti Florencie. Zajímavě je zde pojednáno o tom, jak zvy-

šovat reaktivitu organismu rychleji, než se snaží mutovat chřip-

kový virus. 

Přesně uprostřed časopisu naleznete náš tradiční projekt, 

který byl vytvořen lékárníky pro lékárníky. Je to projekt „Co lékár-

níci doporučují“, který probíhá již pátým rokem a každoročně 

přináší vyhodnocení vašich preferencí při expedici léčiv a do-

plňků stravy. Jedná se opravdu o jediný dotazníkový celorepub-

likový systém, kdy odborníci v lékárně zaznamenají přípravky, 

do kterých vložili svou důvěru na základě odborných znalostí. 

Nejedná se o marketingový průzkum, ale čistě sledování našich 

odborných preferencí. Zda jsou tyto přípravky i těmi, které jsou 

nejvíce podporované reklamami či marketingem fi rem, vypo-

ví následně výsledky, které budou vyhodnoceny a uveřejněny 

v dalším čísle tohoto časopisu. Výsledky z předchozích let jsou 

na www.lekarnici-doporucuji.cz.

Nově zavádíme i rubriky zaměřené na cizojazyčné komuni-

kace v lékárenství, věřím, že opakování je matka moudrosti. 

Děkuji mladým kolegům, kteří přispěli svými články do 

našeho periodika, jejich pohled na lékárenství je zajímavý a in-

spirující; těm starším zase děkuji za předání jejich zkušeností a 

vytříbených názorů. 

Doba se změnila, Edukafarm ale zůstává stálicí a vaším 

průvodcem ve farmacii a medicíně.

Lucie Kotlářová
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