
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do rukou se Vám dostalo podzimní číslo našeho časopisu Me-

dinews. Slušelo by se však spíše říci Vašeho časopisu, neboť neje-

nom, že je určen Vám, ale současně refl ektuje i poptávku po téma-

tech, která Vás zajímají. Díky tomu je i toto vydání doslova nabité 

články, ve kterých se autoři snažili zachytit danou problematiku 

vždy v co možná nejnovějším světle vědeckých poznatků, přičemž 

se soustředili na jejich praktičnost a využitelnost v běžné klinické 

praxi.

Určitou novinkou je fakt, že po třech letech, kdy časopis medi-

News vycházel na základě spolupráce s Českou lékařskou komo-

rou společně s periodikem Tempus medicorum, navazujeme na 

předchozí tradici a nadále jej budete dostávat opětně jako auto-

nomní výtisk. Osamostatněním máme dispozici větší počet stran a 

můžeme Vám přinést daleko více poznatků.       

Jako jeden z prvních přinášíme článek upozorňující na podce-

ňování diagnostiky a léčby CHOPN, který uceleně pojednává ne-

jenom o její prevalenci a nutnosti dispenzarizace, ale zmiňuje též 

řadu cenných statistických údajů. Milovníky přehledových článků 

jistě zaujme  článek pojednávající o možnostech léčby bolestí po-

hybového ústrojí a k péči o kůži nemocných. 

Vedle přehledových článků jsou zde i kasuistická sdělení, infor-

mace o novinkách ve farmakoterapii a reportáže z akcí uskuteč-

něných společností Edukafarm v nedávné době (semináře inPED, 

sympózium fyziologické regulační medicíny atd.). Dočteme se také 

např. o unikátních vlastnostech molekuly Imunoglukanu, sezná-

míme se ze závěry Světové zprávy o Alzheimerově chorobě (World 

Alzheimer Report 2010) a nalezneme spoustu dalších zajímavých 

informací.

Pevně věřím, že i v podzimním období se na chvíli zastavíte 

nad stránkami tohoto časopisu a že informace, které v něm nalez-

nete, budou pro vás nejenom zajímavé, ale i podnětné.

S přáním příjemně stráveného podzimu
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