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Va´zˇene´ kolegyneˇ, va´zˇeni´ kolegove´,

dosta´va´ se Va´m do rukou dalsˇi´ cˇi´slo farminews, zameˇrˇene´ tentokra´t na problematiku metabolicke´ho syndromu
�MS�. Dovolte mi neˇkolik slov. Metabolicky´ syndrom byl zvolen Cˇeskou le´ka´rnickou komorou za te´ma Dne le´ka´ren
v tomto roce. Kazˇdy´ le´ka´rni´k se s ti´mto te´matem meˇl mozˇnost sezna´mit. Na´sˇ cˇasopis vsˇak chce pokracˇovat a uka´zat
i neobvykle´ pohledy na MS. Kromeˇ pohledu na MS na prahu 21. stoleti´ se docˇtete take´ o vztahu MS k erektilni´
dysfunkci cˇi pohlavni´m hormonu˚m. Non-compliance pacientu˚ s MS ocˇima le´ka´rni´ka je zaji´mavou sondou do
psychologie nasˇich pacientu˚.

Stejneˇ jako v prˇedesˇle´m cˇi´sle, zachova´va´me i nyni´ rubriky pediatrie, laktace a teˇhotenstvi´, magistraliter prˇi´prava,
z klinicke´ praxe, le´kova´ politika. Prˇicha´zi´me ale take´s novinkami. Cˇeka´ Va´s i nova´ rubrika, kasuistika za ta´rou,
ktera´ si klade za ci´l komplexneˇ uka´zat prˇi´stup le´ka´rni´ka/farmaceuticke´ asistentky ke konkre´tni´mu pacientovi
v konkre´tni´ situaci v le´ka´rneˇ. Vy´sledkem je pohled na pacienta v souvislostech.

Trˇesˇnicˇkou na dortu se sta´va´ novy´ projekt cˇasopisu, a to projekt nazvany´ �Le´ka´rni´ci doporucˇuji´�. Na cˇtyrˇech
vnitrˇni´ch strana´ch najdete dotazni´k, ktery´ se zameˇrˇuje na zjisˇteˇni´ nejcˇasteˇji Va´mi doporucˇovany´ch prˇi´pravku˚
v le´ka´rna´ch. Tato dotazni´kova´ akce bude probi´hat od za´rˇi´ do 15. listopadu, bude provedeno slosova´ni vsˇech, kterˇi´
do pru˚zkumu posˇlou vyplneˇny´ dotazni´k �vi´ce informaci´ se dozvi´te prˇi´mo u dotazni´ku samotne´ho�. Pro hlavni´ho
vy´herce prˇipravujeme prˇi´jemnou a uzˇitecˇnou cenu pro kazˇdodenni´ pra´ci le´ka´rni´ka cˇi asistentky, dalo by se rˇi´ci
prˇedva´nocˇni´ da´rek � prakticky´ notebook � a pro ostatni´ rˇadu dalsˇi´ch mensˇi´ch cen. Prosincove´ cˇi´slo Farminews pak
prˇinese vy´sledky pru˚zkumu, tedy novy´ a jiny´ pohled na Vasˇi kazˇdodenni´ pra´ci, a soucˇasneˇ informace o vy´herci
slosova´ni´.

Nechte se tedy una´sˇet vlnami novy´ch postrˇehu˚, na´zoru˚ a doporucˇeni´ ve farmacii. Doufa´m, zˇe i toto cˇi´slo, ktere´
ma´te prˇed sebou, se stane �manua´lem pro le´ka´rni´ka, jak by´t rychle in, frikuli´n�, jak nazvala farminews cˇ. 2 jedna
nejmenovana´ kolegyneˇ le´ka´rnice. Zˇe Va´m toto slovi´cˇko frikuli´n je poveˇdome´, ale nerozumi´te vy´znamu? Je to snadne´.
Prˇelozˇte free-cool-in z anglicˇtiny a spojte dohromady. 

Jsem ra´da, zˇe Va´s na´sˇ cˇasopis vede k �frikuli´nstvi´�.

A tak zu˚sta´va´me sta´le veˇrni heslu, na ktere´m cely´ cˇasopis stavi´me: Le´ka´rni´ci pro le´ka´rni´ky. Zu˚stanˇte veˇrni i Vy.

Vasˇe Lucie Kotla´rˇova´ 

lucie.kotlarova@edukafarm.cz

newNEW  12.9.2008  22:21  Stránka 112


