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 V návaznosti na tuto tradici pro-

běhl loni v České republice 3. ročník 

průzkumu „Lékárníci doporučují“. 

Byl jako v předchozích letech or-

ganizován společností Edukafarm. 

Unikátnost českého projektu spo-

čívá v koncepci průzkumu, tj. snaze 

zjistit, do kterého z přípravků od-

borný personál lékáren vkládá svou 

důvěru, nehledě na vliv reklamy a 

přání pacientů (proto se výsledky 

liší od IMS dat prodejů). 

Odborníky z lékáren oslovu-

jeme na seminářích Edukafarmu 

a prostřednictvím časopisu far-

miNews. Průzkumu se zúčastni-

lo průměrně 417 respondentů. 

Výsledky z hodnocených skupin 

jsou poté publikovány na strán-

kách časopisu farmiNews a webu 

w w w. l e k a r n i c i d o p o r u c u j i . c z .

Paralelně tento průzkum probíhá 

také na Slovensku.

Z celkem 40 hodnocených 

okruhů se nyní budeme několika 

z nich věnovat podrobněji.

Různé formy revmatických one-

mocnění představují až 20% vytížení 

ambulance praktického lékaře; jsou 

častou příčinou pracovní neschop-

nosti a objevují se u stále mladších 

lidí. V kategorii osteoartróza zvítězil 

doplněk stravy Proenzi 3; z léčivých 

přípravků se na první příčce umístil 

Condrosulf. Obsahuje chondroitin 

sulfát, přičemž se jedná o v ČR jediný 

registrovaný léčivý přípravek s touto 

účinnou látkou. Na rozdíl od doplň-

ků stravy, u kterých není vyžadováno 

doložení účinnosti a bezpečnosti 

používání, a proto nejsou určeny 

k léčbě, je Condrosulf oprávněně ur-

čen k prevenci a léčbě degenerativ-

ních kloubních změn způsobených 

úbytkem tkáně chrupavky.                          

Při zvládání bolestí zubů jsou 

upřednostňována rychle (během 

cca 30 min.) a přitom delší dobu 

(několik hod.) působící analgetika. 

Lékárníci a FA zde nejvíce důvěřují 

léčivému přípravku Nalgesin S. Ten 

obsahuje sodnou sůl naproxenu, 

který účinně tlumí mírnou až střed-

ně silnou bolest s výhodou podání 

na noc, aby nebyl rušen spánek. 

Deprese představuje celosvě-

tově závažný zdravotní problém 

s narůstajícími procenty výskytu. 

Každoročně postihuje 10 – 20 % 

populace; nevyhýbá se žádné vě-

kové skupině (mohou jí onemocnět 

i děti), vzniknout může kdykoli bě-

hem života, 2 -3krát častěji se obje-

vuje u žen. Z volně prodejných pří-

pravků se v případě mírné a středně 

těžké deprese uplatňují fytofarma-

ka s extrakty z třezalky tečkované 

nebo šafránu setého. V realizova-

ném průzkumu byl favorizován 

Saframyl s obsahem výtažku ze ša-

fránu. Tento extrakt měl v klinických 

studiích účinnost srovnatelnou s re-

ferenčními antidepresivy imiprami-

nem a fl uoxetinem, avšak s výrazně 

menšími nežádoucími účinky a bez 

nežádoucích interakcí jako je tomu 

v případě třezalky. Navíc šafránový 

extrakt pozitivně ovlivňuje též sym-

ptomy premenstruačního syndro-

mu a přispívá ke kontrole tělesné 

hmotnosti, což oceňují zejména 

zástupkyně něžného pohlaví. 

K nejčastějším příčinám zánětu 

pochvy (vaginální mykózy) a ze-

vních rodidel řadíme přemnožení 

kvasinky Candida albicans na úkor 

„přátelských“ bakterií (Döderlei-

nových laktobacilů) udržujících 

v pochvě fyziologické, mírně kyse-

lé prostředí. K typickým příznakům 

řadíme pálení, svědění a zarudnutí 

na povrchu genitálu nebo v oblasti 

poševního vchodu, suchost pošev-

ní sliznice, řezání při močení, bílý až 

nažloutlý hrudkovitý výtok z vagíny, 

nepříjemné pocity a bolestivost při 

pohlavním styku. Se zánětem po-

chvy má zkušenost až 75 % žen. Su-

verénně v této skupině zvítězil léči-

vý přípravek Gyno-Pevaryl s účinnou 

látkou econazol. Čípky se zavádějí 

hluboko do pochvy, v poloze na 

zádech, nejlépe na noc, po dobu 

pouze 3 dnů, čímž je dán poměrně 

vysoký komfort léčby. Terapii je tře-

ba nepřerušovat ani po počátečním 

ústupu obtíží, aby nedošlo k návra-

tu symptomů nebo přechodu do 

vleklého stadia. 

Možnosti ovlivnění naší obra-

nyschopnosti ve smyslu imuno-

stimulace zahrnují velkou skupi-

nu látek přírodního i syntetického 

původu. V průzkumu se na prvním 

místě octily přípravky Preventan 

a Imunoglukan se shodným po-

čtem bodů. Zatímco Preventan sází 

na směs aminokyselin, oligopepti-

dů a nukleotidů (dříve Juwim®, nyní 

ProteQuine®), Imunoglukan obsa-

huje patentovaný, ve vodě neroz-

pustný komplex imunologicky bi-

oaktivních polysacharidů z plodnic 

hlívy ústřičné (Imunoglukan P4H®). 

Nové vědecké studie prokázaly, že 

tento polysacharidový komplex 

obranyschopnost např. u často ne-

mocných dětí nejen stimuluje, ale 

v případě alergií harmonizuje, tj. 

reguluje jednotlivé složky imunitní-

ho systému a jejich vztahy a dokáže 

je vyladit (říci nejen „přidej!“, pokud 

imunita nepracuje dostatečně, ale 

i  „uber!“, pracuje-li přemrštěně).

V kategorii akné vyhrál lokál-

ně působící léčivý přípravek Akne-

color, jehož základ tvoří ojedinělá 

galenická forma – hydrofi lní krém-

pasta, která sama o sobě přispívá 

k optimální účinnosti antimykoti-

ka clotrimazolu na kůži nemocné 

trudovinou. Na toto léčivo dosud 

nebyla popsána rezistence. Krom 

toho, že je Aknecolor dostupný ve 

dvou barevných variantách (světlej-

ší - light a tmavší), oceňují pacienti 

jeho okamžitý krycí efekt, a tak spl-

ňuje též neméně důležité hledisko 

kosmetické kamufl áže a zmírnění 

stresu spojeného s akné.

„Lékárníci doporučují“ 2010

Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum

Odborná redakce Edukafarm, 

Praha

Průzkum 

„Lékárníci doporučují“ 

zjišťuje názory lékárníků a 

farmaceutických asistentů 

(FA) v oblasti farmakoterapie 

příznaků vybraných onemoc-

nění pomocí tzv. OTC příprav-

ků. Vychází z velmi úspěšného 

projektu realizovaného od 

r. 1997 v USA časopisem 

Pharmacy Times, který kaž-

doročně uveřejňuje přehled 

„lékárníky doporučovaných 

přípravků“ ve 42 kategoriích. 

Vítězné brandy z každé kate-

gorie jsou následně opatřeny 

logem této ankety. 
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Více informací na www.edukafarm.cz

Přípravky k ochraně kůže před slunečním 

zářením (na „opalování“) představují důleži-

tou součást nejen každého cestovního zava-

zadla. Protekce před negativním působením 

UV záření je zcela nezbytná u dětí, jedinců se 

světlými vlasy a pokožkou a s větším počtem 

kožních pigmentových névů („znamének“), 

neboť expozice nadměrným dávkám proka-

zatelně vede ke stárnutí kůže a zvýšenému 

výskytu melanomu; a taktéž u osob, u nichž 

jsou v důsledku jiného onemocnění nebo 

transplantace orgánů záměrně potlačová-

ny vlastní imunitní reakce. Lze vybírat mezi 

prostředky s UV fi ltry chemickými (záření 

pohlcují), fyzikálními (záření odrážejí) nebo 

hybridními (působí oběma mechanismy). 

Největší důvěře lékárníků a FA se těší pro-

duktová řada Daylong, která se vyznačuje 

unikátní farmaceutickou technologií využí-

vající lypozomální systémy.  

Lupy ve vlasaté části hlavy pokládáme 

nejen za problém kosmeticko-estetický, 

nýbrž i za projev infekce mikroskopickou 

houbou Malassezia furfur. S přehledem tyto 

projevy řeší antimykotikum ketokonazol, 

což se odrazilo i ve vítězi kategorie – Nizoral 

šampón.  

Rýma, ať už alergická, často ve spoje-

ní se zánětem spojivek nebo otokem víček, 

nebo nealergická (vyvolaná nejčastěji rhi-

noviry, pikornaviry apod.), je sice benigní, 

nicméně značně obtěžující projev. Léčba 

vychází z rozpoznání etiologie a často je 

založena na kombinaci místně a celkově 

působících látek. Z průzkumu vyplynulo, že 

v případě nealergické rhinitidy vede Olynth, 

u alergické rýmy pak Livostin. 

Jedním z nejčastějších problémů, se 

kterým se lékárníci a farmaceutičtí asistenti 

u svých klientů setkávají, je tzv. suchá kůže. 

Vzniká na základě vrozených nebo získaných 

faktorů a v důsledku stárnutí (pokožka se 

ztenčuje a získává pergamenovitý vzhled). 

V terapii projevů suché kůže se stává 

nezbytnou pravidelná hydratace a promaš-

ťování vhodnými externy (masti, krémy, 

„mléka“) obsahujícími především tzv. hu-

mektanty (urea, glycerin aj.) a lipidové slož-

ky. Tyto předpoklady z pohledu farmaceutů 

a FA nejvíce splňuje vysoce kvalitní švýcarská 

produktová řada Excipial s dlouholetou tra-

dicí na farmaceutickém trhu. 
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Snížená nebo zvýšená sekrece hormonů 

hypofýzy zasahuje do celé řady metabolických 

dějů v organismu a její kompletní výpadek je 

neslučitelný se životem. Onemocnění hypotalamu 

a hypofýzy představují závažná onemocnění, ale 

v převážné většině případů se jedná o nezhoubná 

a léčitelná onemocnění. Následkem onemocnění 

této vitálně důležité oblasti organismu bývá často 

porucha sekrece hypofyzárních hormonů. Správně 

vedená léčba základního onemocnění a optimálně 

nastavená substituční léčba umožňuje ve většině 

případů pacienty vrátit do plnohodnotného života. 

Moderní endokrinologie má k dispozici substituční 

léčbu všemi potřebnými hormony hypofýzy. Kdy 

pomyslet na nedostatek hypofyzárních hormonů, 

jak ho diagnostikovat, jak správně nastavit 

substituční léčbu a poukázat na interakce mezi 

hormony si klade za cíl tato knížka. Cílem je též 

upozornit na novější preparáty v substituční 

léčbě. Péče o pacienty s postižením hypotalamo–

hypofyzární jednotky vyžaduje interdisciplinární 

spolupráci. 

Publikace je určena zejména endokrinologům 

a internistům, případně neurologům, oftalmolo-

gům, neurochirurgům nebo radioterapeutům. 

Novinky nakladatelství Maxdorf
Terezie Pelikánová, 

Vladimír Bartoš a kol.
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Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, 

internistům i lékařům dalších oborů již 15. rokem. Páté vydání 

obsahuje řadu významných aktualizací týkajících se diagnostiky, 

ale zejména farmakoterapie diabetu.

Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které vede k 

vysoké morbiditě, invaliditě i mortalitě ve všech zemích světa. 

Každý lékař se při své praxi s diabetem v té či oné podobě setkává a 

vždy musí své diagnostické i léčebné postupy podle stavu diabetu 

modifi kovat. V publikaci najdou přesné pokyny nejen internisté, 

ale lékaři všech oborů, ve kterých je diabetes zdrojem komplikací 

a rizik. Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které 

vede k vysoké morbiditě, invaliditě i mortalitě ve všech zemích 

světa. Diabetes svými pozdními komplikacemi, které se však 

někdy objevují poměrně brzy po nástupu onemocnění, zasahuje 

téměř do všech disciplín medicíny. Přitažlivost, ale i náročnost 

diabetologie spočívá v tom, že od lékaře vyžaduje na jedné straně 

velmi kvalitní znalosti o patofyziologii a klinice vlastní choroby, 

na druhé straně alespoň orientační přehled o diagnostických 

a léčebných možnostech celé řady dalších lékařských oborů. 

Navíc diabetický pacient ví, že se po celý život se svou chorobou 

nerozloučí, že musí ovládat on ji, ne ona jeho. Z toho plyne pro 

lékaře požadavek, aby uměl citlivě psychologicky na pacienta 

působit, aby ho dokázal naučit, jak s nemocí žít bez zásadní újmy 

na životních radostech. Tyto cíle patřily mezi motivy, které vedly 

k sepsání příručky, která by  ve stručnosti obsahovala vše, co by 

měl každý lékař ošetřující diabetického pacienta vědět. 

Alexandra Jirkovská, 

Robert Bém a kol. 
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Podiatrie je vědou zabývající se studiem 

nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, 

správnou léčbou nemocných nohou 

a preventivním ošetřením nemocných 

nohou. Hlavní doménou oboru je syndrom 

diabetické nohy. Publikace Praktická 

podiatrie seznamuje čtenáře se základy 

oboru, je však především manuálem pro 

každodenní praxi.

Kniha je určena jak sestrám, které ošetřují 

nemocné s diabetickou nohou, resp. se 

specializují na podiatrii, tak lékařům, 

především diabetologům, internistům 

a chirurgům. Východiskem pro ni jsou 

doporučení Mezinárodní federace pro 

studium diabetu pro základní vzdělávání 

podiatrů. 


