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Mili´ kolegove´,

Po trˇech meˇsi´ci´ch se opeˇt setka´va´me prostrˇednictvi´m stra´nek  cˇasopisu FarmiNEWS, zameˇrˇene´ho na potrˇeby
le´ka´rni´ku˚ a farmaceuticky´ch asistentek. V prvni´m brˇeznove´m cˇi´sle roku 2008 jsem Va´m prˇisli´bila renesanci
periodika zameˇrˇene´ho plneˇ na potrˇeby le´ka´rni´ku˚ z ru˚zny´ch u´hlu˚ pohledu. 

Vy´sledkem nasˇich snah je jedinecˇne´ pojeti´ tohoto cˇi´sla cˇasopisu, zameˇrˇene´ho na diabetologii. Vi´m, zˇe mnozi´ z Va´s
si nad touto veˇtou povzdechnou  vzˇdytˇ diabetologie je evergreen se sta´le se opakuji´ci´mi fakty. A pra´veˇ proto jsme
zvolili toto te´ma, abychom jej uchopili odlisˇneˇ, nezˇ jsme my, le´ka´rni´ci, zvykli´. 

U´vodni´ klinicky´ cˇla´nek le´karˇky Katerˇiny Andeˇlove´, diabetolozˇky z U´stavu pro matku a di´teˇ v Praze Podoli´, na´m
prˇibli´zˇi´ problematiku me´neˇ cˇasty´ch typu˚ diabetu a jejich progno´zy. Ne nadarmo se tento prˇi´speˇvek nazy´va´
�Diabetologie na prahu 21. stoleti´�. Dozvi´te se to, co se obvykle dosta´va´ na okraj za´jmu beˇzˇny´ch vsˇeobecny´ch
publikaci´ o diabetu, nicme´neˇ o to du˚lezˇiteˇjsˇi´ je znalost cˇi poveˇdomi´ o me´neˇ zna´my´ch ota´zka´ch diabetologie.
Klinickou problematiku diabetologie uchopila take´ �a hlavneˇ� rˇada le´ka´rni´ku˚ cˇi farmaceuticky´ch asistentu˚, kterˇi´
prˇispeˇli k pohledu na toto onemocneˇni´ z ru˚zny´ch u´hlu˚. 

Otevrˇeli jsme vsˇak pro Va´s i dalsˇi´ rubriky, ve ktery´ch chceme prˇina´sˇet novinky. Aktua´lnost pediatricke´ rubriky
je v le´ka´renske´ praxi nutnosti´. Informace o problematice teˇhotenstvi´ a laktace jsou vzˇdy nale´haveˇ potrˇebne´.
�Srdecˇni´ za´lezˇitosti´� je rubrika zameˇrˇena´ na magistraliter prˇi´pravy, obzvla´sˇteˇ pokud je receptura zalozˇena na
�evidence-based medicine�. Jak se vyvinula nasˇe snaha o sledova´ni´ nedeklarovane´ kvality OTC prˇi´pravku˚?
Podi´vejte se sami na slozˇitost takove´ problematiky na prˇi´kladu chondroitinsulfa´tu. Rubrika veˇnovana´ OTC
molekule cˇtvrtleti´ Va´m prˇedstavi´ novinky v oblasti OTC trhu. Rubrika zaby´vaji´ci´ se le´kovou politikou prˇibli´zˇi´
pravomoci le´ka´rni´ku˚ v nedaleke´ budoucnosti, jezˇ se vyvi´jeji´ velmi prˇi´zniveˇ  s pravomocemi vy´deje neˇktery´ch
hranicˇni´ch prˇi´pravku˚ �pamatujete na uvolneˇni´ Postinoru v le´ka´rneˇ ve Velke´ Brita´nii?�. Kapitoly z klinicke´
praxe prˇinesou alternativni´ pohledy na le´cˇbu nespavosti.

Teprve prˇi vytva´rˇeni´ a sledova´ni´ takove´ho uceleneˇjsˇi´ho bloku informaci´, jako je vyda´ni´ cˇasopisu, cˇloveˇk zi´ska´
prˇedstavu, jak sˇiroke´ jsou �a museji´ by´t� znalosti le´ka´rni´ka pro jeho kazˇdodenni´ praxi. Uveˇdomi´me-li si, zˇe
takovy´ prˇi´stup ma´ le´ka´rni´k ke kazˇde´mu oboru medici´ny, nejen k diabetologii, je zrˇejme´, jak nezastupitelna´ je jeho
u´loha v pe´cˇi o pacienta. Sami si o tom mu˚zˇete udeˇlat obra´zek. 

Drzˇi´te v ruce neˇkolikameˇsi´cˇni´ u´sili´ kolegu˚, kterˇi´ se s Va´mi chteˇli podeˇlit o sve´ veˇdomosti a zkusˇenosti. Patrˇi´ jim
velky´ di´k na´s vsˇech.

Dovolte mi posledni´ povzdech. Zamy´sˇlela jsem se nad ti´m, co by bylo nejveˇtsˇi´m u´speˇchem cˇasopisu FarmiNEWS
 naji´t tento cˇasopis pod �ta´rou� v neˇktere´ z le´ka´ren cˇi zjistit, zˇe jeho fotokopie koluji´ mezi kolegy.

V prˇedchozi´m editorialu jsem zvolila motto: �pra´ce le´ka´rni´ku˚ pro le´ka´rni´ky� a toto heslo jsme se snazˇili uve´st
v zˇivot. Zda se na´m to povedlo, cˇi ne, to zvazˇte sami.

Vasˇe Lucie Kotla´rˇova´ 

lucie.kotlarova@edukafarm.cz


