Seminář lékařů a vědeckých pracovníků OVOSAN 2008
V polovině listopadu 2008 se v pražském hotelu Josef uskutečnilo již druhé setkání
lékařů a odborníků, podílejících se na výzkumu a testování biologicky aktivních
fosfolipidů obsažených v přípravcích Ovosan. Setkání uspořádala společnost Areko,
která produkty řady Ovosan vyrábí.
Oproti loňskému roku, kdy se zúčastnili konference pouze praktičtí lékaři, přibyli
k nim letos onkologové, dermatologové a vědečtí pracovníci výzkumných ústavů
(Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno).
Cílem setkání byla mimo jiné výměna praktických zkušeností s užíváním prostředku
Ovosan. Prvním přednášejícím byl MUDr. Petr Bednarčík, CSc. z královéhradecké
Vojenské nemocnice, který s Ovosanem pracuje již téměř deset let a má s jeho
užíváním největší praktické zkušenosti. Ocenil význam Ovosanu v souvislosti
s léčbou nádorových onemocnění, kde preparát pomáhá jako podpůrný prostředek a
zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů. U pacientů, u nichž se podařilo nádor
cílenou standartní léčbou zcela zlikvidovat, Ovosan, jako podpora léčby, posiluje
obranyschopnost organizmu a pomáhá tak bránit vzniku metastáz a recidiv
(sekundární prevence). U onkologických pacientů , u kterých je na vyléčení již
pravděpodobně pozdě, přispívá preparát alespoň ke zkvalitnění jejich života.
MUDr. Bednarčík CSc, také opakovaně zdůraznil význam Ovosanu jako možného
prostředku, díky jehož účinkům by se dalo vzniku nádorových onemocnění
předcházet (primární prevence). Právě v oblasti prevence má však celá naše
společnost velké mezery, o své zdraví se začínáme starat až v době, kdy je
ohroženo, což je velká chyba. Tento problém, a i možnosti jeho řešení, byl dlouho
diskutován všemi přítomnými odborníky.
Své pozitivní praktické zkušenosti s Ovosanem následně popsala MUDr. Marika
Bělešová, MBA, která pracuje jako vedoucí lékař Centra preventivní a následné
onkologické péče. U sledované skupiny pacientů zaznamenala nižší výskyt viróz a
výrazné zlepšení kvality života. S podobnými zkušenostmi vystoupila i primářka
MUDr. Vlasta Kazetská.
Jako další hovořil MUDr. Jindřich Šimurda, odborný lékař pro choroby vnitřní,
balneologii, fyziatrii a léčebnou rehabilitaci. Doktor Šimurda popisoval své klinické
zkušenosti s gelovou formou Ovosanu – Transovosanem, v souvislosti s některými
kožními onemocněními. Jeho poznatky se setkaly s velkým zájmem zejména
přítomných dermatologů.
Vědecký pracovník, imunolog MVDr. Martin Faldyna, PhD. z VÚVeL Brno na závěr
prezentoval výsledky studií, které byly pod jeho vedením v roce 2008 provedeny
s cílem objasnit vliv podávání Ovosanu na imunitní systém laboratorních zvířat.
Studie prokázala příznivý vliv biologicky aktivních fosfolipidů na rychlost regenerace
buněk imunitního systému zdravých jedinců po uměle vyvolaném stresu.
Setkání bylo zakončeno dlouhou diskuzí. Z ní vyplynulo, že v současné době
produkty řady Ovosan jsou již lékaři doporučovány v daleko větší míře než dříve jako
podpůrné prostředky při léčbě nejen onkologických pacientů. Setkání přineslo
množství podnětů pro další výzkumnou činnost.
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