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Pavel Kostiuk, Edukafarm, Pragu

Information from the last congress of the European League Against Rheumatism

Pharmacists recommend…2008 p. 178
Editorial Office, Edukafarm, Prague
Results of the "Pharmacists recommend 2008" survey, the winner of the
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Prof. MUDr. Milan Lukáš CSc, Gastroenterology Centre of the IV. Internal Clinic VFN and the
1. Faculty of Medicine UK, Prague, Gastroenterology Dept. ISCARE IVF, Prague
Mgr. Lucie Kotlářová, Edukafarm, Prague

Most of the patients with the gastric ulcer by non-steroidal anti-inflammatory
drugs have initially no symptoms. So the first sign may be even serious
gastric bleeding or perforations. Proton pump inhibitors may be therefore 
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Crestor (rosuvastatin) – statin of the new generation p. 196
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
Centre of Preventive Cardiology, 2. Internal Clinic, Faculty Hospital, Plzen

Rosuvastatin is a new HMG-CoA reductase inhibitor, used for the treatment of 
the hypercholesterolemia. The results of the last series of clinical trials show 
very favourable profile of efficacy and safety, as compared to other statins.

Urinary tract infections – background for therapy and
prevention p. 198
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm, Prague

Urinary tract infections are one of the most frequent reasons for the 
consultation in pharmacies, general practitioners or urologists. 
Their seriousness may vary in a wide range, from trivial asymptomatic 
bacteriuria to life threatening acute pyelonephritis with sepsis.

Chondroprotective drugs in the treatment of osteoarthritis p. 200
MUDr. Jiří Slíva, Department of Pharmacology, the 2nd and the 3th Faculty of Medicine, 
Charles University, Prague

Chondroprotective substances (SYSADOA) are already established therapeutic
modality in the treatment of osteoarthritis..

Interview with as. MUDr. Marcelou Szabó p. 202
PharmDr. Vladimír Végh, Edukafarm, Prague

Overview of the current topics in an interview with as. MUDr. Marcela Szabó
from the Diabetology Centre of the Faculty Hospital Motol, Prague.

Common cold – forever actual problem p. 204
MUDr. Jiří Slíva,Department of Pharmacology, the 2nd and the 3th Faculty of Medicine, 
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β-glucan or oyster mushroom p. 208
RNDr. Renáta Kuniaková, Pleuran s.r.o., Bratislava
PharmDr.Zdeněk Procházka, PharmDr.Vladimír Végh, Edukafarm, Prague
Beta-glucan isolated from the oyster mushroom is a well-known
immunomodulatory compound with the known molecular structure.
However, food supplements with the crude dried oyster mushroom are often
confused with the preparations containing purified and standardized
beta-glucan.
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editorial

Va´zˇene´ kolegyneˇ,

va´zˇeni´ kolegove´,

Je mi radosti´ psa´t tento prˇedva´nocˇni´ editorial. Vi´te procˇ? Tentokra´t Va´m totizˇ toto cˇerstve´ cˇi´slo cˇasopisu prˇina´sˇi´ naprosto
vy´jimecˇne´ informace o Vasˇem le´ka´rnicke´m mysˇleni´ za ta´rou. 

V minule´m cˇi´sle Farminews �3/2008� jsme Va´s oslovili v ra´mci naprosto unika´tni´ho a ojedineˇle´ho neza´visle´ho pilotni´ho
pru˚zkumu ohledneˇ doporucˇova´ni´ le´cˇiv a doplnˇku˚ stravy v le´ka´rna´ch. Na´vratnost dotazni´ku˚ byla naprosto mimorˇa´dna´ � 766
vyplneˇny´ch dotazni´ku˚. A vyplneˇny´ch s na´lezˇitou du˚kladnosti´! Do rˇa´dku �ostatni´�, kam bylo mozˇne´ vepsat prˇi´pravek, ktery´ jste
nenasˇli v prˇedprˇipravene´m vy´beˇru, jste na´m psali sve´ vlastni´ favority mezi prˇi´pravky. Da´le jste dopisovali pozna´mky,
prˇipomi´nky cˇi rady, ktere´ da´va´te svy´m klientu˚m v le´ka´rneˇ. Neˇkterˇi´ z Va´s dopisovali do volby �ostatni´� ta le´cˇiva, ktera´ zastupuji´
nejnoveˇjsˇi´ a nejraciona´lneˇjsˇi´ trendy v konkre´tni´ skupineˇ le´cˇiv �naprˇ. v rubrice pa´leni´ zˇa´hy se dva le´ka´rni´ci � neni´ vhodne´ bez
dovoleni´ citovat jme´na, tak pouze prozradi´m, zˇe tito kolegove´ pu˚sobi´ v Opaveˇ a Liberci � nespokojili s nabi´zeny´mi antacidy a
vyplnili �omeprazol 10 mg�, zarˇazeny´ neda´vno do OTC skupiny le´cˇiv. Ci´ti´m to jako velky´ a odva´zˇny´ krok, ze ktere´ho ma´m jako
optimisticky ladeˇna´ le´ka´rnice radost. Tito dva kolegove´ totizˇ v praxi s rozhodnuti´m vydat omeprazol 10 mg na proble´m spojeny´
s pa´leni´m zˇa´hy prˇebi´raji´ take´ zodpoveˇdnost za le´cˇbu pacienta. Voli´ prˇi´pravek, ktery´ byl doneda´vna Rx, a zcela urcˇiteˇ tento
prˇi´pravek vyda´vaji´ s informacemi pro pacienta, stejneˇ jako s opatrnosti´ se zrˇetelem k mozˇny´m le´kovy´m interakci´m, ktere´
omeprazol mohou doprova´zet. Pouze dva le´ka´rni´ci �z Prahy a Hradce Kra´love´� volili v te´to skupineˇ H2-bloka´tory �
antihistaminika � volneˇ prodejny´ ranitidin 75 mg. Jednodusˇe rˇecˇeno, soucˇasna´ situace na´s le´ka´rni´ky nuti´ prˇebi´rat vi´ce
zodpoveˇdnosti za le´cˇbu pacienta, a i kdyzˇ je to krok pro mnohe´ z na´s nezvykly´, prˇesto se uzˇ nasˇlo neˇkolik le´ka´rni´ku˚, kterˇi´ neva´haji´
a uchopi´ tyto nove´ mozˇnosti. A to je pouze prˇedstupenˇ bli´zke´ budoucnosti, kdy le´ka´rni´k dostane do svy´ch rukou skupinu le´ku˚
�s omezeni´m�. Bude to cesta bolestna´, ale potvrzuji´ci´ statut le´ka´rni´ka jako odborni´ka na le´ky. 

Vi´teˇze pru˚zkumu najdete uprostrˇed tohoto vyda´ni´. Jednoznacˇny´m sˇampionem se stal prˇi´pravek Espumisan �Berlin-Chemie�.
Zamysˇleni´ nad ti´m, cˇi´m si zi´skal Vasˇi prˇi´zenˇ, se dozvi´te u vy´sledku˚ pru˚zkumu.

Tematicky jsme se zameˇrˇili na metabolicky´ syndrom. Jakozˇto vy´znamne´ te´ma roku 2008, s ni´mzˇ se le´ka´rni´ci obraceji´ k laicke´
verˇejnosti, jsme si dali za u´kol Va´m toto te´ma prˇedstavit z vi´ce u´hlu˚ pohledu. Proto navazujeme na minule´ cˇi´slo, veˇnovane´ rovneˇzˇ
te´to problematice, a snazˇi´me se o komplexnost te´matu. Snad se na´m to alesponˇ trochu podarˇilo.

V rubrice magistraliter prˇi´prav Va´m prˇina´sˇi´me recepturu prednisonove´ suspenze pro deˇti. Dosud jsme v prˇedchozi´ch vyda´ni´ch
analyzovali receptury z klinicke´ho pohledu evidence based medicine. Nyni´ poprve´ Va´m prˇina´sˇi´me zcela novou recepturu, dosud
nepublikovanou v cˇeske´ literaturˇe, a to vcˇetneˇ vesˇkere´ doprovodne´ dokumentace stabilit. Jedna´ se o renesanci pediatricke´ le´kove´
formy kortikoidu˚, kterou v 70. letech vytvorˇili nasˇi americˇti´ kolegove´. Samozrˇejmeˇ zˇe s moderneˇjsˇi´mi trendy ve farmaceuticke´
technologii i tato receptura doznala na´lezˇite´ u´pravy a modernizace, nicme´neˇ jeji´ za´klad poslouzˇil jako vy´borny´ vy´chozi´ zdroj
pro prˇi´pravu deˇtmi i rodicˇi velmi dobrˇe prˇiji´mane´ suspenze. 

V atmosfe´rˇe neusta´ly´ch jedna´ni´ o zpu˚sobu propla´ceni´ le´ka´rnicke´ pe´cˇe je na mi´steˇ otevrˇi´t te´ma konzultaci´, tentokra´t v oblasti
obezitologie jako mozˇne´ho konzultacˇni´ho zameˇrˇeni´ ve Vasˇich le´ka´rna´ch. Uva´zˇi´me-li, zˇe prˇes 50 % Cˇechu˚ trpi´ nadva´hou nebo
obezitou, je zrˇejme´, zˇe neˇkolik obezitologicky´ch ambulanci´ funguji´ci´ch v CˇR nema´ kapacitu obsa´hnout vsˇechny potrˇebne´
pacienty. Doufa´m, zˇe se materia´ly nasˇeho cˇasopisu pro neˇktere´ z Va´s stanou vy´zvou k intenzivneˇjsˇi´ pra´ci s teˇmito pacienty.  

A tak nada´le kra´cˇi´me po Vasˇem boku a prˇina´sˇi´me inspiraci, zamysˇleni´ i prakticke´ rady do Vasˇi´ �le´ka´rensˇtiny� � sta´le veˇrni
heslu �Le´ka´rni´ci pro le´ka´rni´ky�. Zu˚stanˇte i Vy po nasˇem boku.

Vasˇe Lucie Kotla´rˇova´ 
lucie.kotlarova@edukafarm.cz

Farminews 3/2008: Profil OTC přípravku Hvězdíci, obsahová látka Fructus cynosbati
Oprava: obsahová látka přípravku Hvězdíci: Rybí olej, Omega-3 , DHA , Vitamin C , Vitamin AErratum:
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