Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E.Purkyně
ORLING s.r.o.
Na Bělisku 1352
562 01 Ústí nad Orlicí

PROHLÁŠENÍ
Prohlašujeme, že s ohledem na článek 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin,
Ortopedicko-protetická společnost ČSL JEP z.s. patří dle vnitrostátních i mezinárodních pravidel EU
mezi sdružení odborníků v oblasti lékařství a vědy. Svým členstvím v ČLS JEP.
Posláním Ortopedicko-protetické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně (dále
OPS) je kromě jiného také podpora rozvoje výzkumu, šíření nových poznatků týkajících se moderních
klinických přístupů k diagnostice a léčbě. Dalším posláním OPS je usnadnění styků mezi jednotlivými
odborníky navázáním spolupráce s různými vědeckými, odbornými, výrobními a farmaceutickými
společnostmi.
Vědecké poznání a aplikace nejnovějších poznatků v klinické praxi nabyly v posledních letech
nebývalého zrychlení, a to nejenom v zahraničí, ale i u nás. Tato skutečnost bezprostředně souvisí s
kvalitativním rozvojem poznání i v nebiologických vědách a v moderních inženýrských přístupech.
Lidská společnost v posledních desetiletích dosáhla nové civilizační kvality – ve vědě a v jejich
aplikacích zcela jistě, avšak v morálce a etice ne tak příliš. Biomedicína je v současné době rozsáhlou
interdisciplinární vědou, která by bez kooperace s jinými vědními obory byla odsouzena ke stagnaci.
Proto cílem OPS je nejenom integrovat odborníky v biomedicíně, ale i v interdisciplinárních
medicinsko-technických oborech.
Prioritní snahou OPS je presentovat odborné veřejnosti a specialistům v klinické praxi
nejnovější poznatky v oblasti diagnostiky a léčby pohybového aparátu prostřednictvím vědeckých
sympozií a odborného recenzovaného časopisu Pohybové ústrojí – pokroky ve výzkumu, diagnostice
a terapii.
Vzhledem ke svému poslání se vyjadřuje k doporučení léčiv a doplňků stravy jako součástí
terapie onemocnění pohybového aparátu či jejich prevenci.
Ortopedicko-protetická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně jako své
doporučení propůjčuje své logo, chráněné registrační ochrannou známkou, k užívání na výrobcích
firmy ORLING s.r.o., které jsou založené na výzkumu revmatologa prof. MUDr. Milana Adama, DrSc.,
bývalého předsedy SPT ČLS JEP a držitele medaile za zásluhy a rozvoj oboru a vědy, držitele ceny
UNESCO za celoživotní přínos lékařské vědě a řady dalších ocenění. Doplňky stravy Geladrink® a
Calcidrink® obsahují klinicky testované kolagenní peptidy, které jsou produktem pojivových tkání.
Tyto produkty firmy Orling s.r.o. shledává OPS jako hodné tohoto označení vzhledem ke klinickým
hodnocením a déle než 20ti leté klinické praxi.

V Praze dne 04.03.2016

Za OPS ČLS JEP, z.s
MUDr. Petr Krawczyk
Předseda

