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  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
troufám si říci, že tradičně přinášíme zajímavé odborné texty, refl ektující poslední 

dění v lékárenství za poslední tři měsíce. Opět vzniklo za podpory Vašich příspěvků z te-
rénu, a tím vám patří můj dík.

S blížícím se podzimem se obracíme k imunomodulaci. Na poli tohoto tématu je 
mnoho novinek, proto přinášíme tři úvodní články umožňující pohled na imunomodu-
laci jak z pohledu alergologa a imunologa, tak z trochu jiného pohledu lékárníka.

Myslím, že pravidelní čtenáři si už zvykli na naše stručné, přehledné a hlavně praktické 
rubriky. V tomto čísle rozšiřujeme spektrum rubrik o další čtyři, a to oblast geriatrie 
(stále více lékárníků zaměřuje svou pozornost a odborné vzdělávání tímto směrem), 
oblast SÚKLu z pera terénního inspektora PharmDr. Pavlíny Zálešákové, oblast 
klinické farmacie ze zkušenosti naší kolegyně PharmDr. Kornelie Chrapkové ve Velké 
Británii a nakonec oblast odborné poradny pro lékárníky, tentokráte odpovídáme 
na praktické dotazy ohledně mexické chřipky ústy lékárnice Petry Procházkové.

Příprava pilokarpinových perorálních globulí s přesným technologickým postupem 
je ukázkou již mizejícího „umění“ praktických lékárníků v oblasti technologie. Zároveň 
je právě tato oblast přípravy individuálních léčivých přípravků výhradní doménou lé-
kárníka a určitým specifi ckým lékárnickým příspěvkem k léčbě konkrétního pacienta. 
S mizející individuální přípravou v lékárně mizí i naše jedinečná schopnost připravit 
po dohodě s lékařem individualizovaný přípravek a být v této oblasti nenahraditelným 
partnerem pro lékaře. Snad právě zkušenosti našeho kolegy Mlynáře oživí tuto oblast 
a nadchnou některé z Vás.

Specialitou tohoto vydání je druhý ročník projektu „Lékárníci doporučují“, který pro 
svůj úspěch v předchozím roce opakujeme. Jedná se o unikátní projekt nabízející vám 
svou zpětnou vazbou přesnou představu o tom, kterým OTC přípravkům v lékárně dů-
věřujete a které doporučujete, bez ohledu na přání pacienta, fi remních vlivů atd. Vý-
sledky tohoto projektu nekorespondují s IMS daty prodejů (právě tam je zohledněno 
přání pacienta, vliv ceny přípravku, reklamní vlivy fi rem atd.), ale vyjadřují důvěru lé-
kárníka či asistentky k určitému OTC přípravku a jeho snaze ho doporučit, vše založeno 
na odborné erudici odborníka na léky.

Uprostřed tohoto vydání najdete vytrhávací dvoulist s dotazníkem. Prosíme o 10 mi-
nut na vyplnění a zaslání k nám do redakce. Přispějete tak k tomu, že k Novému roku při-
neseme výsledky vyjadřující nejoblíbenější OTC  přípravky jednotlivých skupin, ve které 
vkládáte svou důvěru. Tento čistě lékárenský počin je založen naší erudici a pokud si 
takový průzkum ve vlastních řadách neuděláme sami, nikdo jiný jej pro nás neudělá. 
Znát profesní názor lékárníků a asistentek na OTC je zpětnou vazbou pro nás samotné 
a zároveň i určitou obhajobou před komerčními sběry IMS dat či dalších průzkumů, 
které zohledňují tolik faktorů, že názor lékárníka v něm již nehraje zásadní význam.

Vkládáme Vám do rukou toto číslo FarmiNews a pevně doufáme, že opět jsme k vám 
o krůček blíže, stále věrni našemu mottu: “Sami sobě“. Věřím, že i vy nám zachováte pří-
zeň a nadále budete nejen čtenáři, ale i přispěvateli do našeho, ale i vašeho časopisu.
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