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Editorial

  Vážení kolegové.

S prvními jarními dny přichází i více optimismu. Právě v optimistickém duchu jsem se po-

kusila sestavit další číslo farmiNews, které právě držíte v ruce. Snad se Vám bude dobře číst 

pod rozkvetlým stromem.

Za hlavní téma tohoto čísla jsme zvolili originální (inovativní) versus generická léčiva. Tato 

problematika je velmi blízká lékařům a lékárníkům, kteří se snaží zaujmout racionální po-

stoj ke generické substituci. Nás ale nezajímal jen jejich pohled. Konečným článkem celého 

procesu farmakoterapie je pacient, na kterého jsme se rovněž zaměřili. Jak vnímají generika 

oproti originálům samotní pacienti? Jak rozdílné je jejich chápání v Evropě a v USA? Zajíma-

vé pohledy Vám přinesou čerstvé průzkumy publikované na toto téma.

Obsah čísla je velmi pestrý. Jednotlivé rubriky obsahují příspěvky našich garantů věnova-

né aktuální problematice z oblasti lékárenství, jež slibují nové pohledy na běžné a známé 

skutečnosti. Seznámíme Vás s trendy v léčbě cystické fi brózy. Podíváme se na „generickou“ 

becherovku a poodhalíme tajemství její originální receptury. Poskytneme pohled na rozší-

řené užívání Echinacey a její vhodnost pro těhotné a kojící maminky. Jak může dlouhodobé 

snížení tělesné hmotnosti ovlivnit farmakoterapii pacienta? S kasuistikou na toto téma Vás 

seznámí lékárnice se specializací výživové poradkyně. Oblíbenost metronidazolu je zná-

má, ale znáte magistraliter přípravu jeho různých forem? Generická substituce pohledem 

lékárníka a pohledem lékaře – stejné argumenty a různá pojetí poskytují články klinických 

lékárníků a všeobecných praktických lékařů. Farmaceutické asistentky mají poměrně krátce 

k dispozici omeprazol 10 mg ve volném prodeji. Vytvořili jsme pro ně zajímavé dispenzační 

minimum. Často se měnící legislativa nutí ke stále pozornosti – tentokrát na téma klinické-

ho hodnocení léčivých přípravků. Netradiční pohled do lékárniček určených pro domácnost, 

školy, kanceláře či do auta zpracovala farmaceutická asistentka zaměřující se na prostřed-

ky zdravotnické techniky. Stálou výzvou farmacie je pediatrie. Tentokrát se budeme zabý-

vat primární prevencí alergie.

Reportáže, rozhovory, knižní novinky a další zajímavosti z klinické praxe Vám umožní na-

hlédnout do zákulisí lékárenské praxe.

Doufám, že svým obsahem se časopis stává Vaším pomocníkem v každodenní lékárenské 

praxi, že je Vám stále bližší a zůstává věrný mottu, které jsme si na začátku předsevzali: 

„Sami sobě“. Věřím, že i Vy nám zachováte přízeň a zůstanete našimi věrnými čtenáři.  

  

     Vaše 

     Lucie Kotlářová  

     lucie.kotlarova@edukafarm.cz 
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