
Vážení čtenáři, 

právě se k Vám dostává letošní předprázdninové vydání časopi-

su Edukafarm-mediNEWS. Podobně jako v číslech minulých, i nyní se 

snažíme diskutovat o nejběžnějších, a z vaší strany nejžádanějších,

byť mnohdy zároveň velice choulostivých tématech. Tento kráte 

společně nahlédneme, jenom namátkou, například do problemati-

ky probiotik, fyziologické regulační medicíny či urologie. V krátkosti 

poukážeme i na v posledních letech stále častěji diskutované účinky 

metforminu, které se netýkají jeho antidiabetického působení – jde 

o účinky kardiovaskulární a antineoplastické.

Nejvíce příspěvků je nyní zaměřeno na oblast algesiologie. Po-

jednáno bude nejenom o nesteroidních antifl ogistikách a opioidech 

(zejména u průlomové bolesti), ale též o novinkách v možnosti apli-

kace anti-TNF látky, etanerceptu, a nebo o dosud ne příliš známém 

chondroprotektivu – ASU. Jde o směs látek pocházejících ze sóji 

a avokáda, která teprve nedávno byla schválena k symptomatické 

léčbě osteoartrózy kyčle a kolene. Řada příspěvků se též věnuje mož-

nosti využití přípravků fyziologické regulační medicíny.

Jelikož lékové interakce společně s nežádoucími účinky léčiv 

představují velmi významnou příčinu hospitalizace, zařadili jsme 

do tohoto vydání i velmi aktuální článek pojednávající o celé ple-

jádě interakcí antiepileptik. 

Zajímavostí je i reportáž z kongresu ČLS JEP a výsledky ankety 

„Lékárníci doporučují“, která zjišťuje názory lékárníků a farmaceu-

tických asistentů v oblasti farmakoterapie příznaků vybraných 

onemocnění pomocí volně prodejných přípravků. Tento projekt 

přitom vychází z velmi úspěšné ankety realizované od r. 1997 

v USA časopisem Pharmacy Times, který každoročně uveřejňuje 

přehled „lékárníky doporučovaných přípravků“ v celkem 42 kate-

goriích. Detailní rozbor hodnocených skupin v České republice je 

mj. též volně přístupný na stránkách www.lekarnicidoporucuji.cz. 

Pevně věřím, že i nyní se alespoň na chvíli zastavíte nad strán-

kami tohoto časopisu a že informace, které v něm naleznete, bu-

dou pro vás nejen zajímavé, ale i podnětné.

S přáním příjemně stráveného léta

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
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