
3/2009 1

 Koncepce
periodická forma edukace v oblasti OTC + Rx léčiv 
z pohledu farmakologie a klinické praxe 

Cílová skupina
odborní pracovníci lékáren

Náklad
8 000 výtisků

Distribuce
zdarma na adresy farmaceutů

Vydavatel
Edukafarm spol. s r. o., 
kancelář: Peckova 280/9, 186 00 Praha 8
telefon: 224 252 435, fax: 222 516 048
e-mail: edukafarm@edukafarm.cz

Edukační partner

Marketing a inzerce
ing. Renata Podracká, telefon: 724 261 177
e-mail: renata.podracka@edukafarm.cz

Ředitel společnosti
PharmDr. Zdeněk Procházka

Šéfredaktorka
Mgr. Lucie Kotlářová

Předseda redakční rady
Mgr. Michal Hojný

Redakční rada
PharmDr. Josef Suchopár 
Mgr. Jana Gregorová
PharmDr. Alena Linhartová
PharmDr. Jana Švejdová
Mgr. Karel Šlégr
PharmDr. Pavlína Zálešáková
Mgr. Katarina Mikušová
Mgr. Kornélia Chrapková
PhamDr. Jitka Nováková
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
MUDr. Martin Anders, Ph.D.,
MUDr. Martina Olejárová, CSc.,
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.,
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
MUDr. Olga Wildová
MUDr. Dana Vondráčková CSc.
MUDr. Tomáš Fait

Odborná redakce
PharmDr. Vladimír Végh
MUDr. Pavek Kostiuk, CSc.
MUDr. Jiří Slíva
Mgr. Ladislava Krčmářová
Mgr. Petr Mlynář
Lucie Mahenová
Eva Turjaková
Robert Jirásek

Grafi cká úprava
Ing. Jindřich Hurt

Číslo 3, ROČNÍK 6., 2009
Registrováno pod č. MK ČR E 10652

ISSN 1213-1717

pp

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám předprázdninové číslo farmiNews, které si zřejmě budete číst na 

svých cestách či dovolených. To byl jeden z důvodů, proč jsme se snažili přinést Vám ně-

které novinky či přehledy o problematice spojené s cestováním. Dalším důvodem bylo 

i téma letošního Dne lékáren, zaměřeného na cestování, který jsme touto formou chtěli 

podpořit.

Číslo vychází, jak jste si už možná zvykli, za přispění Vás, lékárníků a asistentů z te-

rénu. Odráží zajímavá témata z praxe. Přináší reportáže, náhledy na různé problémy, 

přehledové práce, novinky v legislativě z oblasti cenotvorby. Naše redakce spojila síly 

s Vámi a vzniklo opět malé lékárenské dílko, jež v sobě zahrnuje jak praktické informace 

pro lékárníky, tak i názory, které vedou k zamyšlení a refl exi. Snažíme se Vám tím po-

moci ve Vaší každodenní práci, ale také poskytnout námět k zamyšlení nad některými 

trendy, které lékárenství ovlivňují.

Pokud zvažujete, zda se pustit do čtení tohoto časopisu, pokusím se Vám ve zkratce 

přiblížit jeho obsah. Hlavním nosným tématem je problematika očkování před cestou 

do zahraničí. Na cestování je zaměřen i náš příspěvek z fytoterapeutické rubriky. Rubri-

ka pro farmaceutické asistenty pak přináší přehledový článek k problematice průjmů. 

Pravidelně se Vám snažíme odpovídat na Vaše dotazy z oblasti farmakoterapie v gra-

viditě a laktaci, tentokrát jsme se zaměřili na třezalku. S novými trendy v antibiotické 

léčbě, problematikou rezistence i vyhlídkami antibiotické léčby do budoucnosti sezna-

muje rubrika věnovaná novým molekulám. Pohled lékárníka na obézního pacienta 

s vysokou hladinou kyseliny močové a možnosti ovlivnění jeho zdravotního stavu se 

nám podařilo přiblížit formou kasuistiky. Vámi oblíbená rubrika magistraliter příprav 

přináší technologický postup přípravy nystatinového antimykoticky působícího gelu, 

tolik potřebného u imunosuprimovaných pacientů. S některými problémy spojený-

mi s péčí o onkologického pacienta, jež se úzce vztahují k práci lékárníka, se můžete 

seznámit v článku zaměřeném na mezilékové interakce tzv. „small drugs“ a OTC pří-

pravků v lékárně. Proč právě hydrokoloid zařadit do cestovní lékárničky, na to odpoví 

další článek z pera farmaceutické asistentky. Aktuálně přinášíme informace o nových 

pravidlech cenotvorby od 1. 4. 2009 se snahou o pochopení této problematiky. Nově 

jsme zařadili novinky k biologické léčbě, konkrétně k monoklonální protilátce omali-

zumabu (XOLAIR), revoluční látce v léčbě alergického astmatu a rýmy. Stále se rozrůs-

tající řady probiotických přípravků nás vedou k zamyšlení nad mýtem polyrezistence 

probiotik k antibiotikům. Jsou opravdu všechna probiotika odolná? A pokud ne, jak 

to poznáme v lékárně? Dalším příspěvkem k zamyšlení je článek o léčivých přípravcích 

a doplňcích stravy. Jak přistupovat k těmto dvěma skupinám, aby naše doporučení od-

povídala legislativě vztahující se k daným statutům? Reportáže, rozhovory a množství 

doprovodných krátkých sdělení, které pro Vás připravil MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., jistě 

rozšíří Vaše obzory.

Jsme rádi, že máte zájem o náš časopis, a to i formou předplatného, které využilo 

množství farmaceutických asistentek, ale i lékárníků, jimž zatím distribuujeme časopis 

na soukromé adresy zdarma. Děkujeme za Vaši podporu.

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

kárenské 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 věr-

nými čtenáři.

     Lucie Kotlářová  

     lucie.kotlarova@edukafarm.cz 
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