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ÚvodníkZanedlouho skončí rok, který lze sotva označit za zcela běžný. Úřadování koronaviru se podepsalo 
na životě celé země, nejen té naší, a každého v nějaké míře zasáhlo. Letošek lze kvůli tomu označit 
i jako rok ztrát. Málokdo neutrpěl ztrátu ekonomickou, hodně lidí ztratilo někoho ze svých blíz-
kých či přátel, mnoho z nás trápí ztráta běžných společenských kontaktů a tak by se 
ve výčtu dalo pokračovat. Jakkoliv jsou ztráty bolestné a leckoho možná v jejich dů-
sledku přepadají chmury, které může znásobovat pošmourné podzimní počasí, je 
vhodné se zamyslet i nad tím, co dobrého naopak letošní rok do života každého 
z nás přinesl. Vřele to doporučuji, protože mluvím z vlastní zkušenosti. Ačkoliv 
mi v poslední době nebylo úplně do smíchu, musím přiznat, že tím spíš jsem si 
uvědomila, jaké štěstí na druhou stranu mám. Že mám kolem sebe kolegy, 
kteří člověka podrží v těžkých dobách, spolupracovníky, na něž je spolehnutí, 
kamarády, kteří ve chvíli, kdy je to potřeba, okamžitě přispěchají na pomoc. Že 
i na úřadech může člověk rychle a hladce vyřídit, co potřebuje, a ještě se tam 
němu chovají velmi mile. Jistě, i dřív jsem takové štěstí měla, ale mnohdy to 
člověk považuje za jakousi samozřejmost, kterou často ani příliš nedocení. A to 
je samozřejmě chyba, kterou je dobré napravit. Už jen proto, aby v nás při 
ohlédnutí za letošním rokem nepřetrvával pouze hořký pocit, že přinesl jen 
samé negativní věci. Ano, byl to komplikovaný rok, ale i přesto měl svá pozitiva. 

Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz

Méně ztrát 
a více radosti 
v novém roce.
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ROZHOVOR  Nemělo by vám ujít

Čtenáři našeho newsletteru PPnews
už některé z těchto zpráv znají.
Chcete ho také odebírat?
Stačí se zaregistrovat na:

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

Krátce
Věrnostní systém Dr. Max 
má už čtyři miliony členů
Karta výhod Dr. Max, věrnostní systém nej-
větší sítě lékáren v ČR, potvrdila své ve-
doucí postavení mezi klientskými 
programy na českém trhu. V uničovské lé-
kárně Dr. Max se totiž zaregistroval klient 
s pořadovým číslem 4 000 000. Věrnostní 
systém Dr. Max prošel zásadní změnou 
v roce 2015, kdy došlo ke kompletní přere-
gistraci klientů, a potom o tři roky později, 
kdy nabídl své výhody všem skupinám pa-
cientů bez ohledu na věk a zpřehlednění 
výhod. Díky novým registracím v roce 
2015 bylo možné zohlednit i v té době te-
prve chystanou legislativu související 
s GDPR. Program s názvem Karta výhod 
Dr. Max nabízí v současnosti finanční i ne-
finanční benefity. Od letoška lze mít také 
primární kartu přímo v mobilu. Dosud bylo 
možné vstoupit do programu pouze na zá-
kladě vydání karty plastové. Nově existuje 
možnost založení členství pouze elektro-
nickou formou bez nutnosti jejího fyzic-
kého vlastnictví.

Pilulka chce objednávky 
i faktury řešit jen 
elektronicky
V nejbližších měsících se chce Lékárna Pi-
lulka zcela zbavit papírových dokladů jako 
objednávek nebo faktur. Firma tohoto cíle 
dosahuje zavedením elektronické výměny 
dokladů EDI A PDK a postupným zapojová-
ním svých dodavatelů. Už teď má zapoje-
ných 90 % obchodních partnerů, brzy chce 
mít úplně všechny. Pilulka spolupracuje 
s 1500 dodavateli a každý měsíc si s nimi 
vymění tisíce dokladů. Aby s tím měla co 
nejméně starostí, hodlá jejich zpracová-
vání kompletně elektronizovat a z velké 
části automatizovat. S tím jí pomáhají 
standardy pro elektronickou výměnu do-
kladů EDI a PDK. Doklady přes ně se posí-
lají ve standardizované, zdánlivě nečitelné 
podobě. Firmy si tímto způsobem nejčas-
těji vyměňují objednávky, dodací listy, pří-
jemky nebo faktury. Jelikož na sebe tyto 

doklady logicky navazují, existují mezi nimi 
vazby, které umožnují automatické zpraco-
vání a kontroly. Pilulka svým dodavatelům 
díky napojení na EDI pomáhá i s jejich 
cash flow. Ve spolupráci se společností 
Roger si její dodavatelé mohou nechat 
proplatit své faktury již tři dny po vystavení 
dokladu.

Až čtvrt milionů Čechů 
s nediagnostikovaným 
diabetem
Diabetes mellitus je jednou z nejrozšířeněj-
ších civilizačních nemocí. Podle Světové 
zdravotnické organizace (WHO) nyní žije 
s diabetem ve světě 463 milionů lidí 
a tento počet se podle odhadů v dalších 
10 letech zvýší o čtvrtinu. V ČR se s diabe-
tem aktuálně léčí téměř milion pacientů 
a dalších 250 tisíc Čechů s ním podle od-
hadů odborníků žije nevědomky. Vojenská 
zdravotní pojišťovna proto upozorňuje 
na rizikové faktory a radí, jak na prevenci. 
Méně než 10 % z celkového počtu diabe-
tiků trpí cukrovkou 1. typu. Častější formou 
diabetu je tzv. cukrovka 2. typu, která 
vzniká obvykle mezi 45. a 50. rokem věku 
a je způsobena hlavně dlouhodobě špat-
nou životosprávou, nedostatkem pohybu 
a spánku a přemírou stresu. Jedním z nej-
častějších zdravotních problémů spojova-
ným s diabetem 2. typu je obezita. 
Odhaduje se, že u nás trpí více než polo-
vina dospělých nadváhou a z toho čtvrtina 
obezitou. Mezi její hlavní příčiny patří 
špatná strava a hlavně nedostatek po-
hybu. 

Zentiva získala ocenění 
v kategorii akvizice roku
Farmaceutická společnost Zentiva získala 
ocenění v kategorii Akvizice roku v regionu 
Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) 
bulletinu Global Generics & Biosimilars 
2020. Během vrcholu první vlny koronavi-
rové krize, tedy ve 2. čtvrtletí letošního 
roku, dokončila Zentiva akvizici společ-
nosti Alvogen CEE, čímž sloučila dva 

přední podniky na výrobu generických 
a volně prodejných léků v regionu střední 
a východní Evropy. Tato akvizice je odrazem 
úspěchu a velké ctižádosti růst a šířit ob-
chodní působení společnosti. „Zentivě bylo 
ctí obdržet tuto prestižní cenu a uznání. 
Sloučením společností Alvogen a Zentiva 
v regionu střední a východní Evropy vznikla 
nová velmoc na poli generických, originál-
ních i volně prodejných léků. Nový spojený 
tým je talentovaný, rychlý a má ambice vyví-
jet a rozšiřovat výrobu vlastních produktů 
a zároveň navazovat strategická partnerství 
s předními společnostmi, které chtějí spolu-
pracovat se Zentivou jako s důvěryhodným 
a výkonným obchodním partnerem,“ ko-
mentoval ocenění Nick Haggar, výkonný ře-
ditel společnosti Zentiva.

Lékárna.cz pokračuje 
v projektu Vzácně pro 
vzácné
Další veřejnou sbírku pro pacienty se vzác-
nými chorobami spustila Lékárna.cz. Pokra-
čuje tak ve sbírkovém projektu Vzácně pro 
vzácné, kdy na zlepšení životních podmínek 
lidí se vzácnými chorobami získala a pře-
dala už 1,7 milionu korun. „Podporujeme je 
už mnoho let, vlastně od doby, kdy jsme 
jako společnost vznikli, pomáhali jsme i jako 
dobrovolníci při různých akcích, abychom 
vyjádřili své pochopení pro specifické po-
třeby těchto lidí a jejich rodin. Empatii s je-
jich těžkým osudem vyjadřují i tisíce našich 
zákazníků, kteří posílají částky od 50 do  
1000 Kč, a hodně mě potěšilo, že i v těchto 
dnech, pro mnoho lidí tak těžkých, jsme 
ještě schopni myslet na dobré skutky 
a konat je,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, 
zakladatel Lékárna.cz. Výtěžek právě probí-
hající sbírky tentokrát poputuje České aso-
ciaci pro vzácná onemocnění (ČAVO) 
na podporu vzdělávacích a dalších aktivit. 
Lékárna.cz patřící do české společnosti 
Pears Health Cyber organizuje v pořadí už 
pátou veřejnou sbírku. Tu poslední uzavřela 
letos na konci března a počátkem června 
v komorní sestavě předala Klubu pacientů 

s cystickou fibrózou částku 816 200 Kč. 
Sesbírala ji během pouhých devíti měsíců 
a považuje ji za rekordní.

Která nemocnice má 
nejlepší on-line 
komunikaci?
Již patnáctým rokem pořádala organizace 
HealthCare Institute soutěž o nejlepší čes-
kou nemocnici a sedmým rokem oceňuje 
také nejlepší zdravotní pojišťovnu v ČR. Sou-
částí těchto hodnocení byla už třetím rokem 
také kategorie Nejlepší on-line komunikace 
nemocnic, druhým rokem pak kategorie 
Nejlepší on-line komunikace zdravotních 
pojišťoven. Tento rok kategorii fakultních ne-
mocnic opanovala Fakultní nemocnice Olo-
mouc, která na prvním místě vystřídala 
loňského vítěze, Fakultní nemocnici Brno. 
Mezi ostatními nemocnicemi pak hodnotící 
nejvíce zaujal holding Nemocnic Plzeňského 
kraje, který byl hodnocený jako celek. 
Za zdravotní pojišťovny v České republice 
obhájila své prvenství Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České republiky. Projekt vznikl 
ve spolupráci s agenturou AMI Digital, která 
se specializuje na digitální komunikaci. 
Komise složená z on-line specialistů AMI 
Digital, expertů z HealthCare Institute a no-
vinářů se zaměřením na zdravotnictví hod-
notila, jak informačně kvalitní a uživatelsky 
přívětivé jsou internetové stránky jednotli-
vých nemocnic a zdravotních pojišťoven. 
Roli hrála také technická úroveň webových 
stránek a například i rychlost načítání nebo 
úroveň prezentace jednotlivých nemocnic 
a pojišťoven na sociálních sítích. Hodnoti-
telé v případě FN Olomouc ocenili, že design 
jejích webových stránek působí velmi mo-
derně, web je responzivní a jednoduše ovla-
datelný. 

Farmaceuti z lékáren Nympharm připravili nový věrnostní program s dobročinným záměrem. Tím, že se do něj zájemci zapojí, 
udělají něco dobrého pro sebe a automaticky pomohou i druhým. Zákazníci svými nákupy získají nejen lékárenské produkty 
s odborným doporučením a vysvětlením od lékárníků Nympharm, ale k tomu originální figurky Igráčka lékárníka. Ten byl vyro-
ben speciálně na míru pro tento věrnostní program. „Při nákupu každého originálního Igráčka lékárníka – české hračky vyro-

Nový věrnostní program 
s dobročinným záměrem
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inzerce

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a komplikace se zajištěním léků u pacientů z rizikových skupin inicio-
vala a spustila organizace Junák – český skaut speciální projekt Skautská pomoc lékárnám. O odborný dohled požádala 
Českou lékárnickou komoru (ČLnK). Projekt umožní pacientům prostřednictvím skautských dobrovolníků vyzvednout a do-
ručit léky i zdravotnické prostředky v situacích, kdy si je dotyční nemohou osobně vyzvednout ve své lékárně či nemohou 
o vyzvednutí požádat své blízké či pečovatele. Služba je organizovaná a bezplatná a funguje celorepublikově. Vyzvednutí 
léků zajišťují přímo vyškolení skautští dobrovolníci, kteří mají potřebné instrukce k tomu, aby došlo k předání léků včetně 
nezbytných informací od lékárníka. Pokud si pacient není schopen zajistit léky jiným vhodným způsobem, může v součas né 
mimořádné situaci využít službu Skautské pomoci lékárnám. „Pokud pacient zavolá do své lékárny, kterou obvykle navště-
vuje, a z pohovoru s lékárníkem vyplyne, že není jiná možnost, jak by si mohl léky obstarat, lékárník mu předá kontakt 
na telefonickou linku projektu Skautská pomoc lékárnám. Pacient pak sám na linku zavolá a s vyškoleným operátorem 
projektu se domluví na dalších podrobnostech,“ vysvětluje proces zapojení lékáren PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., 
viceprezident ČLnK.
Po domluvě s pacientem operátor zadá požadavek do systému a dobrovolníci v oblasti, kam požadavek spadá, dostanou 
notifikaci. Konkrétní dobrovolník v terénu tento požadavek převezme a následně bude telefonicky kontaktovat pacienta. 
Domluví se s ním na termínu předání léků a všech dalších podrobnostech. Bližší informace k projektu a telefonní linka jsou 
k dispozici na webu skautskapomoc.cz.

Lidé v celé Evropské unii očekávají, že budou mít přístup k potřebným terapeutickým postupům. Právě zveřej-
něná farmaceutická strategie EU tedy musí upřednostňovat proveditelná opatření, která umožní ještě lépe 
a efektivněji plnit generickým a biosimilárním léčivým přípravkům jejich roli při zajištění dostupné farmakotera-
pie. Jmenované léčivé přípravky představují 70 % základních léků předepsaných v Evropě, tedy těch, které jsou 
každý den potřebné k tomu, aby pomohly pacientům zvládat nemoci včetně rakoviny s autoimunitních a respi-
račních nedostatků. Zároveň je farmaceutický průmysl významným přispěvatelem do ekonomiky EU a vytváří vý-
znamné množství kvalifikovaných pracovních příležitostí. Farmaceutický průmysl je tedy důležitou součástí 
politiky EU. „Evropskou farmaceutickou strategii rozhodně vítáme, vyšší míra koordinace na celoevropské 
úrovni může sehrát nezastupitelnou úlohu při zajištění dostupnosti kriticky potřebných léčiv pro české pacienty. 
Optimalizací rozhodovacích procesů by se dostupná generická léčiva snadněji dostala i na český trh, a český 
zdravotní systém by tak mohl ušetřit významné finanční prostředky, což by pozitivně pocítili i sami pacienti. 
Nutná je také debata o cenové politice – tlak na co možná nejnižší cenu generik je jedním z hlavních důvodů, 
proč se velká část dodavatelských subjektů stěhuje mimo Evropu, a kontinentu tak v krizových chvílích může 
chybět léková soběstačnost,“ dodává ke zveřejnění farmaceutické strategie EU Mgr. Martin Mátl, výkonný ředi-
tel České asociace farmaceutických firem.

bené v této podobě v limitované edici pouze pro náš věrnostní program–odejde z částky zaplacené našimi zákazníky 15 korun na novorozenecké oddělení Nemocnice 
Nymburk. Igráčka mohou zájemci získat za zvýhodněných 10 korun po zapojení se do věrnostního programu v jedné z našich tří lékáren,“ uvádí PharmDr. Helena Kutilová, 
spolumajitelka Nympharm. 
Věrnostní program má jednoduchá pravidla: zákazníci si vyzvednou v některé z lékáren Nympharm věrnostní kartičku, kterou získají již s prvním bodem – samolepkou jako 
dárkem od lékáren při jakémkoliv nákupu. Dále pak sbírají body za nákupy v lékárnách Nympharm – za nákup v hodnotě 300 Kč je to jeden bod. Body postupně nalepují 
do vyznačených polí na této kartičce. Po nasbírání všech pěti bodů a odevzdání kartičky získají Igráčka lékárníka za 10 Kč, kterého si mohou koupit i bez věrnostní kartičky 
za původní cenu 125 korun. I z této částky odejde automaticky 15 Kč na podporu novorozeneckého oddělení. 

Skautská pomoc lékárnám

Dostupnost generik je 
podle strategie EU klíčová



ROZHOVOR  Tváří v tvář 

Radosti musíme
jít aktivně naproti
Jedna z knih, jejichž je autorem, nese název Neztraťte motivaci v době blahobytu. Poprvé vyšla před třemi lety, 
tedy v době, kdy vnější životní blahobyt byl téměř bezbřehý. Letos ale nastal velký zvrat a spíš je na pořadu 
dne řešení problému, jak nepropadnout depresi v době koronaviru. O tom, jak v současné době pečovat 
o svou psychiku a jak se vypořádat s novou situací, která zasáhla do našich životů, jsme si povídali 
s psychologem, mentorem, koučem a pedagogem PhDr. Marianem Jelínkem, Ph.D.
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Situace, která u nás v sou-
vislosti s koronavirovou 
infekcí panuje od letošního 
března, je bezesporu psy-
chicky náročná. Co v sou-
časnosti podle vašeho 
názoru klade na psychiku 
největší nároky?
Existují dva aspekty, které obecně předsta-
vují pro lidskou psychiku největší zátěž. Člo-
věka jednak stresuje fakt, když neví, jak 
dlouho bude nějaká situace trvat. Jsme 
schopní překonat lecjaké utrpení, když 

víme, že třeba za tři měsíce skončí. Druhý 
aspekt, kdy se zvyšuje stresový faktor, je 
ten, když jde o záležitost, kterou absolutně 
nemáme pod kontrolou. Tedy dva faktory, 
které člověka stresují obecně nejvíc, jsou 
v případě koronaviru splněny bezezbytku. 
Virus nemáme pod kontrolou a nevíme, kdy 
to, co kvůli němu nastalo, skončí.

Asi se shodneme na tom, že 
koronavirus přinesl do na-
šich životů plno nových si-
tuací. Co by člověk měl, aby 
se z toho všeho takříkajíc 
nezbláznil, dělat, a co na-
opak nedělat?
Ano, kvůli různým opatřením jsme najednou 
izolovaní doma, hodně lidí má takzvaný 
home office, školáci a studenti mají dis-
tanční výuku. A tato opatření, která nás 
vyvedla z každodenního rytmu života, před-
stavují opět stresové faktory, takže náš stres 
zvyšují. Věcí, které by bylo dobré dělat, aby 
člověk nebyl v takovém stresu, je celá řada. 
Každopádně by si měl hlídat množství infor-

mací, které si k sobě takzvaně pustí. A snažit 
se to množství limitovat. Každopádně není 
prospěšné během dne neustále číst nové in-
formace a několikrát za den sledovat zprávy 
v televizi. Zprávy jsou totiž velmi nesourodé, 
protože ani vědci se v názorech na koronavi-
rus neshodnou. Podle mého názoru je důle-
žité limitovat přísun informací z časového 
hlediska, kdy se člověk na zprávy podívá 
jednou, maximálně dvakrát denně třeba 
na 10 minut, aby zjistil, co je nového. To bo-
hatě stačí. Dále je podle mého podstatné, 
aby si každý vybral autoritu, které bude 

v rámci informování důvěřovat. Tím mám 
na mysli, že si každý podle svého zvolí ně-
koho, k němuž má důvěru, a když dotyčný 
něco řekne, je to pro toho, kdo mu důvěřuje, 
důvod k zamyšlení.

Co dalšího byste za sou-
časné situace viděl z hle-
diska lidské psychiky jako 
nezbytné či žádoucí?
Důležité je zachovat si jakýsi řád. Hrozné je, 
když se lidé dostanou na home office a ztratí 
řád. Tím pádem začnou prokrastinovat, 
a když jim to situace dovolí, plno času, jak 
se říká, proflákají. Samozřejmě když nemu-
sím, nevstávám v sedm hodin, jako když 
jsem chodil do práce, ale vstanu třeba až 
v půl osmé a zařadím do programu jiné 
smysluplné aktivity. Mohu jít sportovat, vě-
novat se jiné práci a podobně. Důležité je být 
aktivní a zachovat si určité činnosti, kterým 
se pravidelně věnuji. Je nezbytné být aktivní 
jak psychicky, tak fyzicky, protože aerobní 
práce snižuje stres. Z tohoto hlediska jsou 
tedy pro každého důležité dlouhé procházky, 

volný běh, práce na zahradě a jiné. A zapo-
mínat by se nemělo ani na relaxaci. Je jedno, 
zda si někdo připraví horkou koupel, medi-
tuje, cvičí jógu či něco dalšího. Záleží na tom, 
jak je člověk takzvaně nastavený, co mu do-
dává energii. To si musí vybrat každý podle 
svého. Další věc, která je z psychického hle-
diska velmi významná, je připustit si, že 
za současné situace něco tratíme. To je 
podle mého názoru naprosto zásadní. Oče-
kávání, že se vlastně nakonec nic nestane, 
že o nic nejde, je liché, protože něco se pro-
stě stane. Ztratíme celkově ekonomicky, 
ztratíme pozici, ego, možná nějaký status. 
A už jsme také hodně ztratili – například svo-
bodu, musíme nosit roušky atd. Pokud si při-
pustím, že to tak je, jinak se s tím 
vyrovnávám, než když si stále myslím, že 
z toho vyjdu bez jakékoliv ztráty. Někdo ztratí 
víc, někdo míň, ale něco ztratíme všichni. 

Uvedl jste, že jsme nyní 
izolovaní doma. U někoho 
je izolace větší, u někoho 
menší, ale neprospívá 
nikomu. Co s tím?
Za této situace se zvyšuje důležitost komuni-
kace s ostatními. Teď, když je leckdo nucený 
být v izolaci, je zásadní, aby lidé, kteří jsou 
doma sami, nepropadli sociálnímu autismu, 
kdy se uzavřou sami do sebe, mají málo so-
ciálních kontaktů a trápí se, protože mají 
čas o všem přemýšlet. Určitě bych také vy-
zdvihl, jak je v současnosti významné dělat 
malé radosti sobě i jiným. I nyní lze nalézt 
určité typy malých radostí, které jsme 
v době blahobytu už kolikrát ani nevnímali, 
a teď si je můžeme začít znovu uvědomovat. 
Začít se tedy radovat třeba z toho, že je 
kolem krásný podzim s barevným listím 
na stromech, že si mohu přečíst pěknou 
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Široké pole 
působnosti

Ve svém nebývale bohatém profesním životě působil či stále působí jako hokejový 
trenér, kouč, manažer, pedagog, psycholog a spisovatel. Jako asistent hlavního trenéra 

získal s naší reprezentací zlatou medaili na MS v hokeji v roce 2005 ve Vídni, dva 
mistrovské tituly s pražskou Spartou, trenérsky působil i šest let v Německu. Je také 

znám svou dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem. Spolupracuje i s dalšími 
sportovci, například s Karolínou a Kristýnou Plíškovými, hokejistou Petrem Mrázkem, 

plavcem Janem Mickou a dalšími. Své mnohaleté zkušenosti z vrcholového sportu 
využívá při inspirativních přednáškách pro manažery, na vysokých školách, konferencích 
v Česku i v zahraničí, kam je pravidelně zván, ale i v rámci osobního koučování. Obhájil 

dva doktoráty.

Radosti musíme
jít aktivně naproti

MÁME SVÁ PRÁVA, 
ALE TAKÉ POVINNOSTI

„Požitky se nám staly normalitou, pozitiva přijímáme jako 
samozřejmost, ale sebemenší výstup z komfortní zóny se leckomu 

jeví jako tragédie. Je hezké mít na něco právo, ale mám také 
nějaké povinnosti, což by si každý měl uvědomit. A je třeba si také 

uvědomit, že každý musí převzít zodpovědnost za situaci, která 
nastane, a nehledat neustále řešení někde venku. Nikdo zvenku 

za nikoho nic nevyřeší.“ 
MARIAN JELÍNEK
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lidé, které nákaza takříkajíc semlela či jim 
někdo v jejím důsledku zemřel, s ním roz-
hodně nebudou souhlasit. Tím chci říct, že 
na základě stresu se společnost také polari-
zuje. Proto dostat tyto dva tábory dohro-
mady není jednoduché. A když mluvíme 
o stresovém faktoru, je otázkou, zda se pro-
jevuje ve formě strachu o život nebo strachu 
o ego. Je ale pravda, že někdo nemusí mít 
strach vůbec.

A pokud jde o ty techniky?
 Z hlediska technik, jak proti tomu bojovat, 
vnímám dvě základní cesty. Jednak jakási 
prevence v podobě různých relaxačních cvi-
čení ať již formou fyzické zátěže či meditace 
a podobně. Cokoli, co nám pomáhá snížit 
napětí, respektive co nás psychicky otužuje. 
Druhá cesta je aktuální především v oka-
mžiku, kdy již vnímáme, že stres nás začíná 
ovládat. Pak je nutné začít pracovat na jeho 
odbourávání, transformování, snižování 
a rozpouštění. Technik je celá řada, napří-
klad humor, dělat malé radosti, pomáhat 
jiným. Prostě jít si aktivně pro cokoli, co mi 
na chvíli dovolí zapomenout na situaci, v níž 
se nacházím. V neposlední řadě jde i o smí-
ření s danou situací. Nejedná se o apatii, 
ale o přijetí situace či věcí, které nemám 
pod kontrolou.

knížku nebo že udělám někomu jinému ra-
dost kupříkladu tím, že se na něj usměju. 
Záleží na tom, co komu vyhovuje. A pak je 
třeba ještě myslet na dvě věci, a to nepodlé-
hat davovým psychózám a neztrácet důstoj-
nost.

Můžete to rozvést?
Nepodléhat davové psychóze je nutné 
proto, že v davu se člověk chová jinak než 
běžně. V davech jde o anonymní prostředí 
a zvyšuje se tam agrese. Každý by si měl za-
chovat zdravý rozum a ne, když se nějaká 
zpráva začne šířit po internetu, jí hned pod-
lehnout. A doporučení neztrácet důstojnost 
by si měli hledět všichni, ale obzvláště muži, 
kteří by měli být v rodinách jakýmsi majá-
kem v rozbouřeném moři. Často se setká-
vám s tím, že muži ztrácejí důstojnost 
a takříkajíc brečí, že v byznysu přišli o tři mi-
liony, když jich přitom na účtech mají de-
sítky. To mi přijde, jak se říká, mimo mísu. 
Fakt, že v současnosti prožíváme těžké 
chvíle, k životu prostě patří. Když nebudeme 
mít covid, neznamená to, že bude vše 
skvělé, protože leckde po světě například 
vybuchují bomby či řádí uragán. Lockdown 
je určitě nepříjemný, ale stále máme mož-
nost, byť uzavření v bytech, strávit hezké 
chvíle. Člověk musí aktivně vyhledávat ra-

dosti a pozitiva, čemuž jsme při své zhýčka-
nosti blahobytem odvykli. Teď je třeba být 
v tomto ohledu aktivní, protože pasivně 
k nám radosti samy nepřijdou. 

Leckdo se sice snaží myslet 
pozitivně a nepropadat vy-
loženě chmurám, ale jak už 
situace spojená s koronavi-
rem trvá poměrně dlouho, 
daří se to čím dál míň 
a na pozitivní myšlení 
spousta lidí už nemá sílu. 
Existují nějaké techniky, 
které lze využít i v době, kdy 
má člověk pocit, že ho už 
celá situace takzvaně se-
mlela?
Je logické, že kvůli tomuto stavu a stresu, 
tedy dlouhodobému stresu, na který nejsme 
archetypálně připravení, bude s každým 
týdnem a měsícem narůstat počet těch, 
kteří mu podlehnou. Je to stejné jako s fyzic-
kou zátěží. Obrazně řečeno, když poběžíme 
první kilometr, poběží deset milionů lidí, 
když poběžíme pátý kilometr, poběží už 
jenom pět milionů lidí, a s každým dalším ki-
lometrem bude počet běžců ubývat. U psy-
chiky nejde o kilometry, ale o čas. Je zcela 
přirozené, že psychická odolnost neboli resi-

lience je u každého jiná. Proto se někdo se 
současnou situací neumí vypořádat. Existují 
různé parametry, které zvyšují psychickou 
odolnost, a ty by člověk měl samozřejmě 
použít a trénovat. Jde o práci sám se sebou 
a práci se svým stresovým faktorem. A před-
chozí body, o kterých už jsme mluvili, by 
stresový faktor měly snižovat a kolaps oddá-
lit. Musíme ale připustit, že jsme každý jinak 
trénovaný nejen fyzicky, ale i psychicky. 
Proto není tajemstvím, i když se to nyní tolik 
neprezentuje, že například přibyl počet se-
bevražd a zvýšila se spotřeba antidepresiv. 
Jde o smutná čísla, ale je to právě důsledek 
toho, že vůči stresu nejsme všichni stejně 
odolní. Navíc je třeba vzít v úvahu i další 
aspekt. Existují dva základní typy strachu – 
strach o život a strach, který nesouvisí se ži-
votem, ale s egem. V populaci existuje 
skupina lidí, kteří mají i strach o život, což 
mohou být senioři a nemocní. A pak jsou 
mladí lidé, kteří takový strach o život nemají, 
ale mohou mít strach o ego, o peníze, o svůj 
status. Pak je také třeba zohlednit, zda jde 
o člověka, kterému třeba v důsledku nákazy 
covidem-19 někdo v rodině zemřel. Nebo 
jestli se jedná o jedince, který nákazu pro-
dělal, ale pomalu ani neví, že byl nemocný. 
Ten opravdu může vnímat onemocnění 
covid-19 jako takovou „chřipečku“, zatímco 
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Mimo jiné pracujete i jako 
sportovní a firemní kouč. 
Když vás lidé nyní kontak-
tují, jak moc se jejich poža-
davky ohledně koučinku 
liší v porovnání například 
s minulým rokem? 
Zadání neboli obsah koučinku se pochopi-
telně změnil. Například u sportovců se nyní 
jako hlavní objevuje téma smysluplnosti tré-
ninku, tedy proč mají trénovat, když nevědí, 
kdy budou moct soutěžit či hrát zápas. 
Smys luplnost tréninku totiž spočívá v tom, 
že to, co natrénuji, třeba na konci týdne pro-
dám v zápase. U těchto sportovců je tedy 
třeba najít nový smysl tréninku, najít pozitiva 
krize. Každá krize totiž má ve své podstatě 
i pozitivní stránky. Stačí se podívat na vě-
decké poznatky. Válka, což je velká krize, 
znamenala z vědeckého hlediska vždy velký 
pokrok, protože lidé se v té době snažili po-
sunout vědu kupředu. Krize v manželství či 
přátelství také člověka pokaždé někam po-
sune, protože ho donutí udělat určité roz-
hodnutí. Podobné je to ve sportu. Když je 
krize v mužstvu, vede to k tomu, že se ko-
nečně udělá radikální změna, díky níž se 
krize odbourá. Krize v byznysu rovněž vede 
ke konkrétním krokům, kdy lidé začnou na-

příklad šetřit a podobně. Krize vždycky něco 
extrémně zrychlí. A v současnosti nastala si-
tuace, kdy si sportovec musí rychle najít jiný 
smysl svého trénování pro období, kdy 
nemá zápasy a nekonají se soutěže. Může 
se kupříkladu zdokonalovat v něčem, na co 
normálně čas nemá, a to dá jeho tréninku 
nový smysl. 

A pokud jde o oblast byz-
nysu, tedy o firemní kou-
čink?
Tam je koučování hodně zaměřeno na home 
office, tedy jak pracovat efektivně a takovým 
způsobem, aby byl home office vnímán pozi-
tivně. Je třeba říct, že hodně záleží na pod-
mínkách, za nichž probíhá. Pokud jde o ženu 
se třemi dětmi, jež pracuje formou home 
office, a kolem ní skáčou tři potomci, kteří 
se mají navíc učit, zatímco ona potřebuje 
klid na mítink se svým šéfem, je jasné, že 
tato žena by raději chodila do práce. Pak 
máte lidi, kteří mají home office rádi a jsou 
šťastní, že něco takového funguje, protože 
nemusejí denně dojíždět hodinu do práce 
a z práce, program si zařídí podle sebe 
a jsou spokojení. Jsou i lidé, kterým 
na home office vadí absence sociálního 
kontaktu, takže dokonce existují firmy, kde 

spolu prostřednictvím počítače tráví večery, 
večeří spolu, dělají ochutnávky vína a po-
dobně. Když tedy vezmeme sféru byznysu, 
tam je v současnosti koučink zaměřen 
na home office a na to, jakým způsobem 
přenášet emoce přes počítač.

Plno lidí už přišlo a asi ně-
kteří ještě přijdou o své za-
městnání. Ne každý je 
takový optimista, aby si 
řekl, že ztráta místa je vý-
borný impuls ke změně. Jak 
by měl člověk postupovat, 
když nepatří mezi ryzí opti-
misty, aby na něj po ztrátě 
zaměstnání nepadla de-
prese a nerezignoval?
Hodně záleží na tom, v jaké situaci se takový 
člověk nachází. Může jít o někoho, kdo má 
dvě děti, hypotéku a nemá našetřeno vůbec 
nic. Takový člověk si musí okamžitě nastavit 
priority a hledat nějakou novou práci. Je-li 
tou prioritou existenciální situace, neváhám 
a vezmu práci jakoukoliv. Ať se nikdo ne-
urazí, ale když za této situace řekne „tuhle 
práci já dělat nebudu“, je to hodně na pová-
ženou, a v této době se takhle chovat nelze. 
Proto jsem řekl, že si musíme přiznat, že 

v současné situaci každý něco ztratíme. 
Konkrétně v tomto případě svůj status, se 
kterým jdeme dolů. Nevím, jak přesně to je 
mimo Prahu, ale v Praze stále platí, že 
pokud chcete sehnat práci, seženete ji. Sa-
mozřejmě je ale třeba počítat s tím, že volná 
místa například v e-shopech, kde stále nové 
zaměstnance shánějí, jsou nějak hodno-
cená a jsou s nějakým statusem. Jestliže mi 
ale jde o vlastní existenci rodiny a zabezpe-
čení základních potřeb, tak se především 
starám o peníze a neřeším, jestli mě práce 
baví či nebaví. Vždyť to není do konce života, 
třeba za dva měsíce bude dotyčný ve zcela 
jiné situaci.
Pokud došlo k tomu, že musím odejít ze za-
městnání, kde mi dají na odchodnou pět 
platů a celou dobu jsem tam byl placen 
nadprůměrně, asi primárně nejde o to, že 
okamžitě musím najít jinou práci. Každo-
pádně platí, že řešení popsané situace by se 
vždy mělo odvíjet od priorit. A priority si lze 
sestavit podle Maslowovy pyramidy lidských 
potřeb, kdy spodní část pyramidy tvoří zá-
kladní potřeba najíst se, napít se, být pod 
střechou a v teple. Na to navazují další patra 
s potřebami, které se týkají seberealizace 
a také pocitů radosti a podobně. Člověk, 
který má zajištěné základní potřeby, se 

inzerce
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Myslím si, že problém, který v tomto případě 
hraje roli, je totální nejednotnost informací 
od vědců. Věda je ta, která by měla uchopit 
problém jednotně, a vědci by měli říct, že 
virus je tak a tak nebezpečný. Jenže potíž je 
v tom, že jeden vědec vystoupí s jedním ná-
zorem, pak vystoupí další vědec, který řekne 
něco odlišného. Jako příklad lze vzít názory 
na promořování. Někdo tvrdil, že je třeba, 
abychom se jako společnost virem promo-
řili, pak vystoupil další odborník a řekl, že 
promořovat se nemůžeme, protože by to ne-
vydržel náš nemocniční systém. Pak někdo 
ukáže na Švédsko, které si svého času vedlo 
v boji s koronavirem velmi dobře. A dnes už 
se mluví o tom, jak je na tom Švédsko 
špatně. To znamená, že existuje problém, 
protože virus nemáme pod kontrolou a v té 
informační změti si každý najde svou pravdu 
a podle ní se chová. A opravdu nemálo lidí 
vám řekne, že rouška je na nic. A jsem-li 
přesvědčený, že rouška je na nic, tak se 
podle toho chovám. A pokud mám své pře-
svědčení opřené ještě o nějakou vědeckou 
kapacitu, která to tvrdila, tak proč bych na-
jednou měl uznávat výroky premiéra, jenž 
není žádný vědec? Za této situace by se 
měli sjednotit vědci a určit směr, kterým se 
budeme ubírat. Jenže když se nesjednotí ani 
oni, tím pádem se nemohou sjednotit poli-
tici. A jestliže čerpáme informace od poli-
tiků, pak je dezinformovanost zcela 
evidentní. Ale aby to nevypadalo, že něco 
někomu vyčítám. Jen říkám, že problém tkví 
v tom, že vědci do toho vnášejí nevědomky 
chaos.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

může poohlížet po těch dalších. Když je 
ovšem nemá uspokojené, nemůže se začít 
koukat po vyšších patrech pyramidy. 

Může fakt, že se někdo 
poohlíží pouze po vyšších 
patrech zmíněné pyramidy, 
souviset s tím, že jsme delší 
dobu žili v blahobytu, a zá-
kladní potřeby jsme řešit 
nemuseli?
Současný problém tkví v tom, že nás blaho-
byt dostal do situace určité nepokory, i když 
netvrdím, že to platí pro každého. Proto 
říkám, že koronavirus je civilizačních pár 
facek, které jsme dostali, a teď je otázka, co 
bude dál. Ale je jasné, že doba pokoronavi-
rová bude jiná už jen kvůli zážitkům, které 
z této doby máme a budeme mít. Problém je, 
že naše racionální mysl věděla, že blahobyt 
a ekonomická prosperita nemohou trvat 
věčně, ale jaksi jsme si to nepřipouštěli – 
a teprve současný prožitek nás dostane 
do pozice, kdy se vrátí určitá pokora a uvědo-
mění si. Už jsme žili v takovém blahobytu, že 
jsme obyčejné radosti vlastně nebrali jako ra-
dosti. Už to byly normality, přičemž je dobré si 
zachovat vědomí toho, že o žádnou normalitu 
nejde. Moudrost společnosti a výchovy spo-
čívá v tom, že si člověk dokáže udržet pokoru 
a vědomí, že ani drobná radost není norma-
lita. A když si tohle vědomí člověk udržet ne-
dokáže, je dobré čas od času vystoupit 
z komfortní zóny, aby si to uvědomil. Proto 
svoje studenty rád inspiruji a jezdím s nimi 
třeba do Guatemaly či do tamilské části Srí 
Lanky a podobně, aby poznali jiný svět. 
A vždy pak říkají, jak je Česko krásné, jaké 
máme skvělé nemocnice a celé zdravotnictví. 

Jde o prožitek, který nám už dlouho chyběl. 
A nejsme natolik inteligentní, abychom si ho 
stačili jen v duchu představit a říct si, že se 
budeme chovat pokorně. Ne, asi jsme drs-
nější prožitek potřebovali mít takzvaně 
natvrdo. Takto tedy vnímám oněch pár civili-
začních facek v podobě koronaviru. 

Poukázal jste na zvyšující 
se počet sebevražd i spo-
třebu antidepresiv. Jaké va-
rovné signály by člověku 
mohly napovědět, že někdo 
z rodiny či přátel je na tom 
psychicky tak, že nutně po-
třebuje pomoc odborníka?
Nejčastějším příznakem jsou velké až hyste-
rické změny nálad. Dotyčný člověk je část 
dne euforický, pak je najednou v depresiv-
ním stavu. Pokud ještě dojde ke změně cho-
vání, jde o varovný signál. Tady bych opět 
poukázal na důležitost komunikace. Každý 
člověk se potřebuje občas vyzpovídat, ulevit 
si. První vrbou, jak se říká, může být někdo 
z rodiny, s kým si dotyčný popovídá. Každý 
z nás by nějakou svou vrbu měl mít. Nyní už 
to tak moc nefunguje, ale dřív tuhle funkci 
plnili třeba faráři. Chodilo se ke zpovědi, kde 
si každý tu svou „černou skříňku“ mohl ote-
vřít. A když už to je opravdu nesnesitelné, je 
důležité vyhledat odborníka.

Ohledně zpovědí, k nimž se 
dříve pravidelně chodilo, 
máte bezesporu pravdu, ale 
i kdyby tento zvyk přetrvá-
val ve stejné míře dodneš ka, 
v současnosti by se nic tako-
vého kvůli koronavirovým 

omezením nedalo praktiko-
vat.
Jistě. Proto kvůli tomu, aby se snížil stres, 
doporučuji dávat si takzvaně rande sám se 
sebou. To znamená, že člověk by si měl jed-
nou za čas popovídat sám se sebou, ujasnit 
si bez emocí situaci, v jaké se ocitl. Měl by si 
k tomu zvolit den, kdy sice chce být sám, ale 
zároveň není v depresi ani v euforii. A o čem 
budu při rande sám se sebou přemýšlet? 
Například o tom, co mi virus může maxi-
málně udělat třeba z hlediska ekonomic-
kého, zdravotního, co mohu udělat pro to, 
aby se to nestalo. Říká se, že myšlenky člo-
věka se hodně odvíjejí od jeho vztahu k ži-
votu a ke smrti. V této době panuje ještě 
větší strach o život a k tomu se přidává 
strach existenciální. Proto je tak zásadní 
vést rozhovor sám se sebou, během nějž by 
si člověk v sobě měl leccos ujasnit. Je 
pravda, že kolem nás sice nelítají bomby, 
ale také je fakt, že v současnosti jde o stav 
takříkajíc válečný. Ve své podstatě jsme 
smrtí ohroženi také, i když ne kvůli bombám, 
ale kvůli viru. Metoda rozhovoru sám se 
sebou ale není určena jen pro koronaviro-
vou současnost, platí obecně.

Je patrný rozdíl mezi jar-
ním nouzovým stavem, kdy 
většina lidí dodržovala na-
stavená pravidla takřka be-
zezbytku, a nouzovým 
stavem nyní na podzim, kdy 
si leckdo s dodržováním 
pravidel hlavu moc neláme. 
Stačí se podívat na povin-
nost nosit roušku. Vysvětlu-
jete si ten rozdíl něčím? 
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Jak by měla působit vakcína 
BNT162b2?
Vakcína s označením BNT162b2 obsahuje 
genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike 
proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na 
povrchu koronaviru způsobujícího onemoc-
nění covid-19 (SARS-CoV-2). Tato genetická 
informace je v tomto případě nukleová kyse-
lina, tzv. mRNA, která je obalena lipidovým 
obalem, který ji chrání před degradací (roz-
padem). Po podání vakcíny buňky přečtou 
genetickou informaci, na základě které za-
čnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní 
systém člověka pak bude s tímto proteinem 
zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří 
proti němu přirozenou obranu – protilátky 
a T-buňky (buňky imunitního systému). 
Pokud očkovaná osoba přijde později do 
styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém 
rozpozná virus podle toho, že rozpozná tzv. 
spike protein na jeho povrchu a bude při-
praven na něj zaútočit pomocí protilátek 
a T-buněk. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 
Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) 
zahájil průběžné hodnocení dvou vakcín 
proti nemoci covid-19. Jedná se o vakcínu 
ChAdOx1 (AZD1222), nazývanou také jako 
oxfordská vakcína a vyvíjenou společností 
AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou uni-
verzitou, a vakcínu s označením BNT162b2, 
vyvíjenou společností BioNTech ve spolu-
práci s firmou Pfizer. 
Takzvaný rolling review (průběžné hodnocení) 
je jedním z regulačních nástrojů, které EMA 
používá k urychlení hodnocení slibného léku 
nebo vakcíny během mimořádné situace 
ohrožení veřejného zdraví. Takovým přípa-
dem je právě epidemie nemoci covid-19. 
Podobný postup byl použit i při registraci 
remdesiviru.
Hodnocení vakcíny dokončí EMA podle ob-
vyklých standardů pro zajištění kvality, bez-
pečnosti a účinnosti. I když skutečný časový 
harmonogram zatím nelze předpovědět, 
proces by měl být kratší než u běžného hod-
nocení, a to díky úspoře času získaného 
během „rolling review“. 

„Vakcíny proti nemoci covid-19 jsou podle le-
gislativy povinně registrovány centralizovaně, 
tedy takovou registraci neuděluje SÚKL ani jiné 
evropské národní regulační autority, ale Evrop-
ská komise na základě odborného zhodnocení 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky,“ říká 
Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv.
Za běžných okolností musejí být všechny údaje 
o účinnosti, bezpečnosti a kvalitě léčivého pří-
pravku včetně požadovaných dokumentů před-
loženy na začátku hodnocení v rámci oficiální 
žádosti o registraci. V případě průběžného 
přezkumu Výbor pro humánní léčivé přípravky 
hodnotí údaje doslova tak, jak přicházejí, tedy 
například z už probíhajících studií, a to do té 
doby, než rozhodne, že je již k dispozici dosta-
tečné množství údajů a farmaceutická společ-
nost může podat žádost o registraci. 
„Jsem přesvědčena o tom, že vakcína, kterou 
Evropská komise schválí, bude bezpečná 
a účinná. Kritéria pro registraci vakcín jsou přís-
nější než pro léky, protože takový přípravek se 
aplikuje zdravé populaci. A toho si jsou všichni 
velmi dobře vědomi,“ dodává ředitelka Storová. 

Jak by měla působit vakcína 
ChAdOx1 (AZD1222)?
Vakcína by měla působit tak, že připraví tělo 
na obranu proti infekci koronavirem SARS-
-CoV-2. Tento virus má na svém vnějším po-
vrchu bílkoviny, které se nazývají „spike 
proteiny“ a umožňují vstup viru do lidských 
buněk, kde následně způsobují onemoc-
nění. Vakcína covid-19 AstraZeneca se 
skládá z jiného viru (tzv. adenoviru), který byl 
upraven tak, aby obsahoval gen pro pro-
dukci „spike proteinu“ SARS-CoV-2. Sa-
motný adenovirus se nemůže množit 
a nezpůsobuje onemocnění. Jakmile je vak-
cína podána, vytvoří se díky tomu v lidském 
těle „spike protein“, avšak bez rozvoje one-
mocnění. Imunitní systém člověka bude 
proti tomuto cizorodému proteinu vytvářet 
přirozenou obranu – protilátky a T-buňky. 
Pokud později očkovaná osoba přijde do 
styku se skutečným virem SARS-CoV-2, 
imunitní systém ho rozpozná právě díky 
„spike proteinu“ na jeho povrchu a bude při-
praven na něj zaútočit. Nedostane se tak do 
buněk v těle a nedojde k rozvoji onemocnění. 

PHARMA FOKUS

P

Aktuální stav 
vývoje vakcín
proti nemoci 
covid-19
V současné době (údaj k 3. 11. 2020) se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v klinickém hodnocení nachází 
47 vakcín a 155 kandidátních vakcín je v preklinickém testování, 10 vakcín je již ve fázi III klinického hodnocení.
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Co je Systém správy alertů?
Jde o podpůrný systém k Národnímu 
systému pro ověřování pravosti léčiv, 
který spravuje Národní organizace pro 
ověřování pravosti léčiv. Jeho účelem 
je usnadnit administrativu spojenou 
s vyšetřováním alertů a automatizace 
celého procesu šetření.

S jakým cílem byl systém vytvořen?
•  Systém podporuje vyšetřování alertů 

a zpřístupňuje jeho výsledky kon
covým uživatelům.

•  Systém umožňuje přímou obou
směrnou anonymní komunikaci mezi 
koncovým uživatelem (lékárnou či 
distributorem) a výrobcem (resp. drži
telem rozhodnutí o registraci – MAH) 
při vyšetřování alertu, a to bez nutnosti 
zprostředkování této komunikace pra
covníky support centra NOOL, čímž se 
zrychluje šetření alertů.

•  Systém odstraňuje jazykovou bariéru 
při komunikaci mezi MAH a koncovým 
uživatelem.

Pro automatizované předávání 
zpráv je nezbytné, aby funkcionalitu 
využívaly obě strany, tj. koncový uži
vatel i MAH.

Jak se k systému připojit?
•  Integrací systému pro správu alertů 

koncového uživatele se systémem pro 
správu alertů NOOL pomocí API.

•  Pro uživatele, kteří nemají vlastní 
systém pro správu alertů nebo jim 
integraci nedovolují pravidla jejich or
ganizace, je k dispozici přímý přístup 
do systému pro správu alertů NOOL 
pomocí webového rozhraní. 

Technický popis API rozhraní 
naleznete v dokumentu „API správa 
alertů_Dokumentace _2.2.docx“, 
na webu czmvo.cz: https://www.czmvo.
cz/cs/spravaalertu/itspolecnosti/

Upozornění: 
Rozšíření neposkytuje koncovým uži
vatelům informaci, zda mohou nebo 

nemohou daný léčivý přípravek vydat. 
To je plně v kompetenci odpovědného 
pracovníka dané provozovny. 

Proč by se naše lékárna měla 
k systému připojit?
Důvodem je jednodušší zjištění stavu 
alertu, získávání a zadávání upřesňu
jících informací k danému alertu 
a možnost anonymní komunikace 
k vyřešení alertu s MAH.
Pokud koncový uživatel bude chtít 
využívat webové rozhraní, musí kon
taktovat NOOL pro získání přístupových 
údajů do systému pro správu alertů 
pomocí webového rozhraní.
Přístupové údaje pro jednorázovou API 
komunikaci se vytvářejí automatizovaně 
– v aplikaci uživatele.
Poznámka: Přístupové údaje umožňují 
přístup jak do testovacího, tak i do pro-
dukčního prostředí. Testovací prostředí 
obsahuje stejná data jako produkční 
prostředí, každou noc se znovu přepíší/
aktualizují.

Podrobný popis Systému pro správu 
alertů a jeho používání je dostupný 
v návodu pro koncové uživatele 
na webu NOOL: https://www.czmvo.
cz/cs/spravaalertu/distributorilekarnici/

Co by měli vědět vývojáři softwa
rových firem?
•  K dispozici je testovací prostředí API 

s plnohodnotnou datovou sadou. 
•  Přístupové údaje zašle NOOL 

na vyžádání (registrace@czmvo.cz).
•  IT vývoj si zvolí testovací společnost 

(právě jednu, lze měnit), na alertních 
údajích této společnosti lze ladit SW 
úpravy ve vlastní aplikaci.

•  IT vývoj provede úpravy softwaru kon
cového zákazníka tak, aby spolupra
coval s API podle specifikace. 

•  Po odladění softwaru je možné jeho 
napojení na produkční systém.

Technická dokumentace k API 
na webu NOOL: https://www.czmvo.
cz/file.php?id=445 

Vydávání přes alert 
jednou skončí. Co pak?
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) vyvinula jedinečný Systém správy alertů, jehož cílem je usnadnění šetření a uzavírání alertů 
v předdefinované podobě a v interaktivním prostředí. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 je ten správný čas k připojení do systému.
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Mgr. Martina Petráková, Karlovy Vary
Se začátkem stavu nouze jsme byli vyděšení, ale snažili jsme se fungovat, v čemž 

nám ohromně pomohla naše regionální ředitelka – sháněla ochranné prostředky, 

kde se dalo, sama obstarávala závozy. Výpadky jsme řešili nejrůznějším způsobem, 

třeba převodem mezi jednotlivými lékárnami. Když se něco objevilo u distributora, 

hned jsme si dávali navzájem vědět. Byla to trochu loterie, kdo kde co uloví, ale 

často provázená radostí, že se něco povedlo.
Pro všechny byla tahle situace nová a hodně pomohla plexiskla, která nám dala 

pocit bezpečí. Bylo jasné, že je na nás, abychom byli chápaví a milí, protože pa-

cienti byli nervózní a nevěděli, co se děje. Ostatně byli jsme na tom podobně. A ří-

kali jsme si, že je potřeba to brát s humorem a nadhledem a že jednou to všechno 

skončí. Chyběli nám jak magistři, tak laboranti, ale zvládli jsme to. 

Byla toho spousta, čím nám dávali pacienti najevo svou solidaritu. Nosili nám 

roušky i obědy. Pokud jde o ty, pomáhali jsme si i v rámci lékárny – tak, že jeden 

vařil na druhý den pro ty ostatní. To byly krásné příklady kolegiality. Vlastně to ve fi-

nále bylo fajn – takový velký teambuilding. Nápad s rukavicovou manikúrou přišel 

v době, kdy nefungovaly pěstící služby, samozřejmě hlavně kadeřnice, ale ani ty 

ostatní. Byla to sice malichernost, ale taky téma, které řešily pacientky i my. A pro-

tože jsme taková praštěná lékárna, tak moje kolegyňka přišla s recesí – udělala mi 

fixkou krásné nové nehty. Nakonec jsme si je pořídily všechny a nepamatuju si, kdy 

bychom rozesmály v lékárně víc mužů než právě tehdy.

komerční prezentace

Mgr. Daniela Vondráčková, 

Praha-Letňany
Byla to doba, kdy jsme cítili, jak jsou lidé ostražití. Hodně sledovali média, a tak když 

jeden den televize ohlásila, že nejlepší je na imunitu céčko, prodávalo se céčko, jenže 

další den pak oznámili, že nejlepší je česnek, a další, že preventan. Když něco nebylo, 

pacienti nadávali na stát, na vládu i na nás – že nic není, a jak se tedy mají chránit a že 

my sami pro sebe máme, ale jim prodat nechceme. To bylo hodně náročné. Samo-

zřejmě jsme se snažili nabízet alternativy, a hlavně jsme se snažili udržovat dostateč-

nou zásobu přípravků na srážení teploty u dětí a dětské přípravky se nám dařilo mít 

v dostatečné zásobě nepřetržitě po celou dobu. Ale s časem byli pacienti čím dál víc 

na naší straně, obdivovali nás, že pořád držíme, že jsme stále v terénu a nebojíme se. 

Musím říct, že centrála reagovala rychle, zase se ukázalo, že firma nás v lékárnách 

nenechá na holičkách – a taky ne, jednala rychleji než stát. A pomoc přišla i odjinud. 

Dočkali jsme se spousty pozorností, od restaurací jsme dostávali jídlo, od kaváren 

kávu, babičky nám nosily vlastnoručně zhotovené roušky a takové pro nás šila i ma-

minka mojí kolegyně. A protože je kreativní, chopila se toho tak, abychom byly sladěné. 

Měnily jsme si je pak každý den tak, abychom vždycky měly stejné – pomohlo to tu těž-

kou situaci poněkud odlehčit, a hlavně jsme tím dávaly najevo, že v tom jsme spolu. 

Na samém začátku, kdy byl ochranných prostředků opravdu nedostatek, byla nálada 

hodně nervózní. Některé kolegyně, a nelze se tomu divit, upozorňovaly, že uvažují 

o tom, že by ani nepřišly do práce. Montáž plexiskel přinesla obrovské uklidnění, i když 

klienti hledali bližší kontakt a zpočátku se je snažili obcházet. Všem nám plexi přidala 

na náladě a na klidu.

v první linii
Vzpomínka na rok 2020, který byl mimořádný 
nejen pro lékárny Dr. Max, nejen pro Česko, 
ale pro celý svět.
Obsahuje výroky některých z vás v lékárnách, kteří jste se bez varování ocitli v první linii českého zdravotního systému. 
Byli jste k dispozici pacientům v době, kdy se řadě z nich uzavřely ordinace lékařů. Část rozhovorů a setkání proběhla ještě 
v ostrém režimu, část už ve volnějším, proto někteří respondenti mají ještě na obličeji roušku a jiní ne. 
Ale vzpomínat se dá i s rouškou na ústech.

Stejné roušky 
na každý den

Rukavicová manikúra – stačí červená fixa

Heslo „Dycky Max“ se přestěhovalo 
z placek na trika

Mgr. Dagmar Přibíková, 

Ústí nad Labem
Začátek března byl ještě celkem v klidu, i když rostla poptávka po přípravcích 

na posílení imunity. S vyhlášením stavu nouze začalo jít do tuhého. Rukavice 

jsme vyprodali během dvou dnů, ústenky během chvilky. Byly tendence skupo-

vat paralen třeba po padesáti baleních. Přípravky na imunitu vypadávaly jeden 

za druhým. Fronty byly až… až…, no, hodně daleko. Pak přišly rozestupy, fronta 

se ztratila z očí a my se mohli věnovat pacientům skutečně po jednom. V tom 

všem stresu to bylo příjemné. Rušivě nepůsobí ani nová plexiskla nad tárami, 

která jsou udělána opravdu hezky – dokonce tak, že do nich občas i někdo vrazí 

hlavou. Pacienty to ale vlastně nijak nepřekvapilo. O tom, že plexiskla u Maxe 

budou, už věděli z televize. 

Zásoby ochranných pomůcek jsme měli úplně v pohodě. Než začaly chodit 

roušky nejdřív z firemní centrály a pak taky od OSL a kraje. Vlastnoručně ušité 

nám přinesl i jeden stálý klient, muž v seniorském věku, a leccos jsme si vyro-

bily i samy – já našila roušky, kolegyně taky. A pak přišla trička s nápisem 

„Dycky Max!“ ve firemních barvách. Nápad se zrodil vlastně už před rokem, 

když kolegyni napadlo nechat vyrobit v době, kdy šel seriál s podobným ná-

zvem, placky „Dycky Max“. A teď, když přišel covid, řekly jsme si, že žádný ta-

kový, placka je malá – uděláme si tedy trika. Chtěly jsme to už v březnu, ale to 

bylo všechno zavřené, a tak jsme sondovaly u známých a příbuzných. Nakonec 

se nám to podařilo dát dohromady. A klienti se našemu sloganu vždycky smějou.
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Mgr. Vendula Petříková, Brno-Bašty

Ze začátku jsme prožívali velký stres – nejenže nebyly některé přípravky, ale 

chyběly i suroviny, ze kterých bychom případně dokázali zhotovit alternativu. Pro 

nejrizikovější pacienty jsme naštěstí dokázali celou dobu držet aspoň minimální 

zásobu. Pacienti si uvědomovali, že se personál lékáren vystavuje zvýšenému 

riziku. Každý jsme ze sebe vydali maximum – tím spíš, že jsme nemohli pracovat 

v plném počtu v lékárně, která jako jediná zajišťuje v Jihomoravském kraji ne-

přetržitou službu. Mimochodem, okénko pro noční výdej jsme používali v době 

nejostřejší karantény i ve dne a ještě jsme otevřeli další.

Abychom se poprali s tím napětím, vzniklo krátké video s pointou dodržování 

hygienických opatření. Bylo to absolutně kolektivní dílo. Každý něčím přispěl 

– ten přišel s choreografií, ten zase točil, další video stříhal… Krátkým klipem 

jsme trochu chtěli pozvednout náladu u sebe i ostatních. Rádi šíříme pozitivního 

ducha, což je důležité zvlášť v tom chmurném covidovém období. A navíc jsme 

si říkali, že propagovat nějaká opatření se dá i zábavnou formou. Natáčení bylo 

zábavné a díky uzavřenému dermocentru jsme na ně měli i dost místa. Zbývající 

část lékárny ale normálně fungovala, takže jsme u natáčení měli i obecenstvo, 

které nám vysloveně fandilo. Pobavili jsme se úplně všichni. Vůbec jsme neče-

kali, jakou odezvu to vzbudí, a to nejen mezi lékárníky, ale i u široké veřejnosti. 

Ozývali se i rodinní příslušníci: aniž jsme o tom nějak dopředu informovali, volali, 

že nás viděli v televizi nebo na webu. Hodně nám to pozvedlo náladu, protože 

razíme zásadu, že ve zdravém těle zdravý duch a naopak. A hned se nám líp pra-

covalo, i za těch okolností, které nebyly právě pozitivní. Stmelili jsme se o to víc.

Mgr. Petra Svobodová, 

Prostějov
Když se o koronaviru začínalo mluvit, většina z nás tomu velkou váhu 

nepřikládala. Říkali jsme si, že se to přežene jako nějaká chřipka. 

Jenže pak, s prvními otázkami na roušky a respirátory, začalo jít 

do tuhého. To byl zpočátku problém, ale ve většině případů na to pa-

cienti reagovali s pochopením. Ne že by je odradily cedulky na dve-

řích, že roušky nejsou, to se stejně přišli pro jistotu zeptat až k táře.  

S vyhlášením nouzového stavu se sice obchodní centrum vylidnilo, 

ale u nás se stály stejně nepřetržité fronty. Pacienti byli mnohem 

ukázněnější než dřív a ochotní naslouchat. A pamatovali na nás sem 

tam i nějakou pozorností – tady čokoláda, tady zase kytička. A vzpo-

mínka na jednu takovou mi v paměti utkví asi napořád. Ta kytička 

byla od paní, která má postiženého chlapečka a chodí si k nám léky 

vyzvedávat pravidelně. Když nám – mně a mé kolegyni – předala 

dvě růžičky, už už jsme se nadechovaly, abychom se zeptaly za co. 

No, a ona, aniž jsme to ještě stačily vyslovit, řekla tohle: „Hlavně se 

ne ptejte, čím jste si to zasloužily.“ To nás opravdu zahřálo.

Mgr. Linda Kotasová, Uničov
Oblast Uničovska se kvůli covidu v březnu na čas úplně uzavřela. 

Už pár dní před tím se začalo proslýchat, že je u nás víc nakažených 

než jinde. Když jsem to poprvé slyšela, byla sobota a v pondělí mi 

volala naše sanitářka, že ji už do Uničova nechtějí pustit, že ji 

na cestě do práce zastavila policie. Uničov i Litovel se ocitly pod 

přísnou karanténou, nikdo už se nedostal dovnitř ani ven. Z dvanácti 

zaměstnanců dvou lékáren jsme v odříznuté oblasti zůstali jen tři: 

dvě magistry a laborantka. Zbytek se k nám vůbec nedostal a nebylo 

jasné, kdy se to podaří. Neměly jsme žádné roušky ani re spirátory, ty 

první nám zajistilo město. Takže už ve středu jsme mohly jednu lé-

kárnu ze dvou otevřít. A celou dobu přísné karantény, po celých 

14 dní jsme fungovaly denně. Předávání dodávek léků muselo probí-

hat bezkontaktně, policistům se musela hlásit jména řidičů, na hra-

nice uzavřené oblasti jsme si musely přijet i pro ochranná plexiskla. 

Ta jsme montovaly s kolegyní samy. Samozřejmě, že jsme se zpo-

čátku bály, nálada byla hodně nervózní, ale rychle se to stabilizovalo 

a musím říct, že disciplinovaní byli i pacienti. Bylo to náročnější, ale 

taky nová zkušenost. A ustály jsme to se ctí. 

PharmDr. Róbert Lukáč, e-Laboratoř OstravaOsud to tak chtěl, že jsme si naplánovali otevření ostravské pobočky 

centrální e-Laboratoře na čas, který se překrýval se stavem nouze. 

A tyto okolnosti termíny trochu nabouraly. Úřady státní správy nebyly 

schopné vyvíjet normální činnost, nemohly proběhnout kolaudační 

a kontrolní návštěvy, na které jsme čekali, abychom mohli spustit pro-

voz. Ale chtěli jsme pomoct aspoň nějak, protože personál už jsme měli 

k dispozici. A v původní laboratoři lékárny, u které působíme, také něco 

dělat šlo. I když je prostorově menší, měli jsme tu k dispozici už nějaké 

vybavení nachystané pro novou e-Laboratoř: analytické váhy, ungua-

tory a podobně. Státní ústav pro kontrolu léčiv nám vytyčil nějaký 

rámec, za jakých podmínek můžeme připravovat. V praxi to znamenalo, 

že oproti klasické e-Laboratoři jsme nemohli dodávat přípravky do ji-

ných lékáren než do té, ve které působíme. V rámci ostravských lékáren 

tedy muselo dojít k přesměrování pacientů. Pokud si přišli přípravek vy-

zvednout fyzicky sem, byli jsme jim k službám. Naštěstí nemuseli chodit 

dvakrát, díky eReceptu stačilo jednou, a obvykle jsme jim byli schopni 

vyhovět do druhého dne. Ten časový benefit pro pacienty byl obrovský.

Mgr. Lukáš Gerich, KarvináI v těch časech se nám podařilo otevřít novou lékárnu. V ob-

dobí karantény to mělo několik fází. Předně bylo potřeba uzavřít 

tu starou a  převézt zboží do nové. I když už platil stav nouze, 

snažili jsme se o racionální přístup. Zaměstnance, kteří během 

toho přechodu byli k dispozici, jsme „rozpůjčovali“ do ostat-

ních lékáren. Byl to sice fofr, ale zvládli jsme to a porodní bo-

lesti byly úplně stejné, jako by byly, i kdybychom otvírali novou 

lékárnu za běžných okolností. Otevřeli jsme absolutně bez pro-

blému, jen v jiné atmosféře. Samozřejmě vím o lidech, kteří byli pomalu přilepení k obra-

zovce a četli každou vteřinu , co se stalo, ale my u nás v expe-

dici jsme to brali s rezervou. Ono to ani jinak nešlo. Víte, 

březen a duben, to byla rychlovka, to jsme jeli a nemohli si do-

volit zastavit se. Lidi bláznili, předzásobovali se. I ti, co to 

vůbec nepotřebovali, skupovali paralen a ibuprofen, pak kupo-

vali déčka a céčka a potom už všechno. Ale my jsme to přežili 

v pohodě.

Otevření nové lékárny v Karviné

Hodinová fronta 
v galanterii
se vyplatila

Video se objevilo 
na serveru Novinky.cz, 
v Událostech ČT i na Nova TN.cz.

Prostějovské
růže

Návrat k normálnímu provozu 
v květnu 2020

začátky ostravské
laboratoře

Mgr. Martina Šulcová, Valašské KloboukyNa to, co přišlo letos na jaře, vás nikdo nepřipraví, a tak vzpomínka na začátek 

covidu je spojená s vystrašením. Naše lékárna je součástí polikliniky, kde spousta 

lékařů zavřela své ordinace a nechala to na nás. Takže se pacienti obraceli na nás 

– popisovali příznaky a ptali se, co mají dělat. A myslím, že jsme se s tím vypořádali 

nejlíp, jak to šlo. A k tomu jsme dokázali udržet v lékárně pohodovou atmosféru. 

Pocit sounáležitosti se projevil i rouškami ve firemních barvách a s výšivkou loga 

Dr. Max – tak, aby nám to ladilo se služebním oděvem. Ten nápad jsem dostala já; 

s tím, že je vyrobím pro přítele a příbuzné, ale protože i v lékárně jsme taková malá 

rodina, řekla jsem si, že potěším i ty své holky. Vystála jsem si hodinovou frontu 

v galanterii a všechno klaplo. I díky tomu, že máme v rodině šicí stroj, kde se dá 

naprogramovat výšivka. Ta situace vůbec náš tým hodně stmelila. Když to začalo, všichni přišli do práce, 

všichni připravení každý další den vstát a s úsměvem přijít. Vždycky jsme byli dobrá 

parta, ale tohle nás posílilo ještě víc. I když byli velmi ukáznění, pacienti měli strach a některých se až zmocnila panika. 

Rychle mizely přípravky s paracetamolem i hygienické gely, ale naštěstí jsme měli 

dost velkou zásobu a dařilo se nám průběžně objednávat i ochranné pomůcky. 

A tak myslím, že jsme svedli pacienty uklidňovat. Okolí dokázalo naši roli ocenit, 

a třeba místní pizzerie nám dodala oběd zdarma se slovy, že vědí, že jsme zdravot-

níci v první linii, a že nám děkují za to, jak to perfektně zvládáme.
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Co již víme 
o covidu-19

a jeho léčbě?
Letošní Jarní interaktivní konferenci (JIK), která byla odložena na září, provázela přítomnost koronaviru i tematicky. 
V sekci s názvem Chřipka nebo covid se přednášející věnovali tomu, jak se covid-19 liší od jiných virových respiračních 

nákaz, a díky on-line propojení se mohl zúčastnit i profesor Pierachille Santus, vedoucí lékař Plicního oddělení 
Univerzitní nemocnice Sacco v Miláně, který se podělil o italskou zkušenost s pacienty s nemocí covid-19 a prezentoval 

nejnovější data o novém koronaviru, včetně recentních výsledků observační studie s erdosteinem. Uvedeny byly 
výsledky studie k 15. 9. 2020, které jsou nyní již téměř denně doplňovány nebo se vynořují další někdy až překvapující 

výsledky a souvislosti. 
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plynů, dosahuje lepšího klinického vý-
sledku, lepšího přežití a lepšího klinického 
řešení. Avšak například studie zkoumající 
efekt léčby hydroxychlorochinem s azithro-
mycinem nebo bez něj neukázala žádný 
efekt léčby. 

Chřipka versus covid-19
Praktickou částí této sekce byla přednáška 
prof. MUDr. Františka Kopřivy, který se 
v úvodu zaměřil na historii virů, které nás 
provázely napříč historií, a následně se vě-
noval zejména srovnání chřipky a jiných re-
spiračních onemocnění a alergií s novým 
covidem-19. 
„Jako lidstvo jsme přežili několik chřipko-
vých epidemií. Dnes máme očkování, 
a i když jsou zde jeho odpírači, začínali jsme 
si myslet, že už nám nic nehrozí. Objevil se 
ale obyčejný koronavirus…, “ zahájil 

V úvodní přednášce prof. Santus připomněl 
několik prací týkajících se onemocnění 
covid-19. Za jednu z důležitých označil ra-
diologickou studii Korelace CT hrudníku 
a RT-PCR testování koronaviru, jejímž zámě-
rem bylo vyšetřit diagnostickou hodnotu 
a konzistenci CT hrudníku v porovnání s tes-
tem RT-PCR na covid-19. Práce, která pra-
covala s 1049 pacienty s podezřením 
na covid-19, ukázala, že CT hrudníku je jed-
noznačně senzitivnějším vyšetřením pro dia-
gnostiku covid-19 než test RT-PCR. Další 
studie, která probíhala v Lombardii, poprvé 
ukázala, jaká byla mortalita pacientů na JIP 
(dosáhla 26 %), a upozornila na nejvýznam-
nější komorbiditu související s úmrtím, kte-
rou byla hypertenze. 
K novějším pracím patří čínská studie z Wu-
-chanu, kde byli sledováni pacienti na JIP. 
Za zajímavé prof. Santus označil, že pouze 

40 procent pacientů umístěných na JIP 
mělo invazivní mechanickou ventilaci a ce-
lých 60 procent jich na plicní ventilaci ne-
bylo. „Otázkou tedy je, zda tito pacienti mají 
být skutečně léčeni na JIP. Domnívám se, že 
nikoli, lépe by se mohli léčit, kdyby byli 
na respiračním oddělení,“ uvedl.
Další data se týkala tracheostomie. Práce 
publikovaná v British Journal of Anesthesia 
se zaměřila na sto pacientů, kteří byli hod-
noceni z hlediska klinického výsledku 
po tracheostomii. Ukázalo se, že přežití bylo 
vyšší a pobyt na JIP kratší u těch, kterým 
byla zavedena tracheostomie. „Včasná tra-
cheostomie, jak se zdá, může zachránit život 
těchto pacientů. My se domníváme, že jde 
o správný postup,“ dodal prof. Santus s tím, 
že další otázkou je, kdy a jak používat nein-
vazivní ventilaci. Studie, kterou na toto téma 
na svém pracovišti s kolegy provedl již 

na začátku pandemie, je z reálné praxe 
a patří k často citovaným. Jak prof. Santus 
zdůraznil, k důležitým momentům patřilo 
např. zjištění o významu antikoagulační te-
rapie. „Antikoagulancia mohou zajistit důle-
žité zlepšení, zřejmé je zlepšení výměny 
plynů a dosažení lepšího klinického vý-
sledku. Díky této léčbě následně pacienti 
nemusejí mít plicní ventilaci, ale stačí ka-
nyla,“ popsal prof. Santus.
Za důležité také považuje používání systé-
mových kortikosteroidů (dexamethason) 
u hospitalizovaných pacientů s covidem-19. 
Studie potvrzuje, že tento lék zlepšil situaci 
z hlediska přežití a snížení mortality u všech 
pacientů zařazených do studie. Ještě důleži-
tější efekt vidí u pacientů s invazivní mecha-
nickou ventilací. I poznatky z jeho pracoviště 
potvrzují, že používání těchto léků u pacien tů, 
kteří mají problémy z hlediska výměny 

inzerce
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prof. Kopřiva s tím, že koronaviry jsou v po-
pulaci běžně se vyskytující RNA viry, kterých 
je známo přes 30 druhů. Původně vyvolávaly 
vesměs infekce zvířecí, v roce 2002 se obje-
vil SARS, následně MERS, který vypadal 
dramaticky, ale během roku zmutoval nato-
lik, že se stal neškodným. Obecně RNA viry 
vyvolávají mírné až středně těžké infekce 
horních cest dýchacích a jejich nejvyšší vý-
skyt je na podzim a v zimě. 
I chřipka patří mezi RNA viry (čeleď 
Orthomyxoviridae), svůj název získala z ital-
štiny a původně šlo o termín označující víru 
v nepříznivé astrologické vlivy (influentiae) 
považované za příčinu nemoci. Zatímco 
chřipkové viry A infikují savce a ptáky, viry B 
infikují převážně jen lidi (ale např. i fretky) 
a chřipkové viry C infikují lidi a prasata (ta-
bulka 1).
Dnes je již na trhu dostupný diagnostický set 
pro diferenciální PCR diagnostiku, který po-
může při diagnostice jednotlivých onemoc-
nění a je schopen rozlišit influenzu A/B, 
respirační syncytiální virus, metapneumovi-
rus, adenovirus, viry parainfluenzy, běžné 
lidské koronaviry, enteroviry, bocaviry, ale 
i Mycoplasma pneumoniae a Chlamydia 
pneumonias. 

Jak prof. Kopřiva popisuje, napadne-li virus 
imunitní systém, nespecifická imunita pře-
hnaně uvolňuje mediátory, a tudíž dochází 
k těžké zánětlivé reakci, podobající se au-
toimunitnímu procesu, a dochází k napa-
dání vlastní tkáně plic (tzv. cytokinová 
bouře). Pokud jde o protivirovou imunitu, 
dojde k narušení kontroly zánětlivé odpo-
vědi, což je potencováno i přítomností 
lymfopenie a narušením protivirové obrany-
schopnosti. Podle posledních zjištění se 
na povrchu viru nachází protein ORF, v pří-
padě covid-19 jde o speciální ORF8, který 
má dvě molekuly a naváže se na hlavní his-
tokompatibilní komplex 1. třídy, který je dů-
ležitý pro to, aby lymfocyty rozeznaly právě 
viry od bakterií. Protein ORF tuto schopnost 
oslabuje, což je příčinou snížené aktivity 
protivirové imunity, a u těchto osob pak 
může docházet k rozvoji těžké infekce koro-
navirem.
„Pokud jde o obranyschopnost a zachování 
integrity organismu, máme několik kaskád 
– koagulační, fibrinolytickou, komplemento-
vou, která je při obranyschopnosti velmi dů-
ležitá, a samozřejmě i kininovou. U pacientů 
s těžkými formami je prokázána vysoká kon-
centrace bradykininu, jehož vedlejším účin-

kem, k němuž dochází během cytokinové 
bouře, je nastartování metabolismu kyseliny 
arachidonové, v níž se utvářejí mediátory 
odpovědné za těžkou zánětlivou odpověď,“ 
vysvětlil prof. Kopřiva.
Za důležité v tomto kontextu považuje fungo-
vání STING (stimulátor interferonových 
genů). Víme, že jde o stimulátor genu pro in-
terferon gama, reagující buď na molekuly 
na povrchu virů, nebo např. tuberkulózy 
a spouští v endoplazmatickém retikulu akti-
vitu, jejímž vyústěním je tvorba interferonu 
gama. Dojde-li k poškození DNA (signály ne-
bezpečí nebo zánětu), dochází k aktivaci 
STING. 
Otázkou tedy je, jak je tomu u covidu-19 
a proč je někdy toto onemocnění závažné. 
„Ukazuje se, že pacienti s nízkou aktivitou 
STING měli nejzávažnější formy covidu-19, 
protože netvořili interferon gama a nebyli se 
schopni onemocnění bránit. Situaci kompli-
kuje to, že covid-19 tvoří tzv. proteinázy, 
které na počátku snižují koncentraci pro-
teinu STING, netvoří se interferon gama, 
a proto je tento virus schopen poškodit DNA 
buňky. Takto poškozená DNA naší vlastní 
buňky vyvolá přehnanou tvorbu cytokinů 
a tkáňového faktoru, který právě zodpovídá 

za trombózy nebo embolizace,“ vysvětluje 
prof. Kopřiva, který právě zde vidí místo pro 
vitamin D, který by mohl mít ochranný vliv 
v tom, že by blokoval právě přehnanou akti-
vitu tvorby STING ve druhé fázi, kdy je po-
škozena DNA buňky. Vitamin D by tedy mohl 
ztlumit zánětlivou odpověď.

Jak rozeznat nemoci 
v ordinaci 
Naštěstí se ale covid-19 nechová jako 
MERS, u něhož byla smrtnost 35 procent. 
Jak ale prof. Kopřiva varuje, rizikové jsou ko-
ronaviry pro pacienty vyšších věkových sku-
pin. I proto je v současné době příznivé, že 
nemoc postihuje zejména mladší věkové 
skupiny. 
Klasické symptomy chřipky jsou všeobecně 
známy, patří k nim horečka, bolest hlavy, 
únava, suchý kašel, bolest hrdla, kýchání, 
podrážděné oči, bolest těla, extrémní pocit 
zimy, nikoli však rýma. Inkubační doba 
chřipky je enormně krátká, 3–72 hodin. 
Oproti tomu u covidu-19 se až po týdnu 
od nakažení může projevit horečka, ztráta 
chuti, únava, ztráta čichu nebo bolest svalů. 
V případě velmi závažných forem mohou být 
potíže s probouzením, zmatenost, na-
modralý obličej, kašlání krve, trvalá bolest 
na hrudníku, úbytek bílých krvinek, selhání 
ledvin, vysoká horečka. Inkubační doba se 
zde oproti chřipce pohybuje ve dnech (ta-
bulka 2).
Diferenciální diagnostiku v tomto období 
mohou komplikovat ještě přítomné alergie. 
Pro usnadnění diagnostiky v ordinaci PL 
na základě symptomů prof. Kopřiva doporu-
čuje jednoduché schéma, podle něhož by již 
zdravotní sestra mohla pomoci pacienty tří-
dit. 
„Je třeba mít na paměti, že chřipka je virus 
nebezpečnější, protože mutuje a vyžaduje 
očkování každý rok novým typem vakcíny. 
Koronavirus není jako chřipka. Poslední 
mutace není tak smrtelná, jak byla ta ‚břez-
nová‘, snadněji se ale šíří. Navíc nebude po-
třeba přeočkovávat, bude stačit stejná 
vakcína,“ uzavírá prof. Kopřiva.

Zkušenosti s léčbou 
covidu-19 erdosteinem
V oblasti léčby covidu-19 je podle prof. San-
tuse důležité uvědomit si důležitost envi-
ronmentálních faktorů, změn v životním 
prostředí, zejména jeho znečištění pevnými 
částicemi. „Víme, že tyto částice se dostá-
vají do různých částí respiračního systému 
podle své velikosti, ty drobnější do více peri-
ferních částí plic. Tyto částice mají samo-
zřejmě na plíce negativní vliv, zejména, jak 
prokázaly studie, částice PM10, což jsou 
částice s průměrem pod 10 mikronů. Ty mají 
vzhledem ke své oxidační aktivitě zvláště ne-
gativní účinek na plíce,“ popisuje prof. San-
tus s tím, že snahou italských vědců bylo 
zjistit zánětlivé aktivity PM10. Výsledky stu-
die ukazují, že počet neutrofilů v bronchoal-
veolární laváži u potkanů in vivo šest hodin 
po intratracheální implantaci PM10 černého 
uhlíku působí velmi negativně – zvyšuje 
počet zánětlivých neutrofilů. V této studii se 
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plic. Spojováno je to zejména se staršími pa-
cienty, nižší příjem GSH je také spojen 
s chronickými, respiračními a metabolickými 
chorobami. Pokud jde o pohlaví, týká se to 
zejména mužů a aktivních kuřáků,“ dodává 
prof. Santus s tím, že dobrá hodnota GSH je 
důležitá, pozitivně může ovlivnit i aktivaci 
NF-κB, která jinak způsobuje zhoršení zánětu, 
a může také pomáhat řešit cytokinovou bouři 
vedoucí k imunitní odezvě.
V této souvislosti upozornil na práci hodno-
tící účinek antioxidantů na replikaci viru, kde 
bylo prokázáno, že přítomnost antioxidantu 
GSH snižuje virovou zátěž a replikaci viru 
v kultivaci humánních fibroblastů. Podle 
prof. Santuse existují důkazy potvrzující, že 
erdostein může skutečně zlepšit situaci 
v BALF u pacientů po pěti dnech léčby. Vý-
sledky ukazují, že zlepšení klinického stavu 
je výraznější u pacientů léčených erdo-
steinem v porovnání s kontrolní skupinou.
První observační studie hodnotící efektivitu 
erdosteinu u dvaceti pacientů s infekcí 
covid-19 spojenou s pneumonií a závažným 
respiračním selháním, se uskutečnila právě 
na pracovišti prof. Santuse. Léčba erdo-
steinem (300 mg dvakrát denně) byla podá-
vána 15 dnů po propuštění z nemocnice 
pacientům s řadou kardiovaskulárních a me-
tabolických komorbidit. Po propuštění z ne-
mocniční péče neměli žádnou léčbu 
na covid-19, kterou měli po dobu hospitali-
zace, užívali pouze léky na svá chronická 
onemocnění a erdostein. Hodnocena byla 
kvalita života a dušnost, přičemž všechny 
hodnocené parametry se zlepšily statisticky 
významně u pacientů s erdosteinem. U ne-
mocných, kteří nedostávali erdostein, přetr-
vávaly příznaky jako únava a dušnost ještě 
dlouhou dobu po hospitalizaci a samozřejmě 
tím utrpěla jejich kvalita života. 
„Naše studie je první studií z reálného života, 
která hodnotí kvalitu života pacientů s covi-
dem-19 po propuštění z nemocnice, kde byli 
pro závažné respirační selhání a pneumonii. 
Po propuštění se ve skupině léčené 300 mg 
erdosteinu dvakrát denně výrazně zlepšily re-
spirační symptomy, konkrétně dušnost 
a kašel, a to v době do 15 dnů po propuš-
tění. U všech se zlepšila celková kvalita jejich 
života, hodnoceno podle dotazníků HRQoL. 
Ke klinicky významnému zlepšení došlo 
u 65 procent pacientů,“ uzavřel prof. Santus 
s tím, že používání erdosteinu by mohlo v si-
tuaci pandemie covidu-19 být velice důle-
žité.

Mgr. Zdenka Kolářová
(Převzato z Medical Tribune č. 19, 
13. 10. 2020)

také prokázal velmi negativní účinek intra-
tracheální aplikace PM10 na produkci TNF 
a na produkci oxidu dusnatého (NO). „Mů-
žeme tedy říci, že znečišťující látky působí 
negativně a vedou k zánětu v plicích, ale 
také zvyšují oxidační stres. Nejde tedy jen 
o prozánětlivou činnost. Zde bylo proká-
záno, že oxidační stres je přímo spojen se 
snížením antioxidačních látek, zejména 
glutathionu. S poklesem této látky tudíž 
klesá i schopnost plic bránit se,“ vysvětlil 
prof. Santus a své tvrzení doložil recentní 
studií ukazující korelaci mezi znečištěním 
ovzduší a nemocí covid-19. V té je zřejmé, 
že environmentální znečištění je v přímé ko-
relaci se zhoršováním situace výskytu co-
vidu-19, špatná kvalita ovzduší je spojena 
s vyšším výskytem covidu-19 i s mortalitou. 
Je možné, že oxidační stres funguje nega-
tivně a zvyšuje riziko virové infekce. Existují 
vědecké důkazy, které zdůrazňují úlohu re-
doxní homeostázy v patologii. Zkoumání 
vlivu infekce na enzymy a systémy, které 
vedou k těmto formám kyslíku, nám může 

umožnit identifikaci těch, které jsou zásadní 
pro replikaci patogenů a výskyt virové cho-
roby.
„Infekce pravděpodobně vede ke zvýšené 
produkci ROS (reaktivní forma kyslíku), což 
může vyvolávat buněčnou smrt a aktivaci 
makrofágů. Virové infekce vedou také 
ke zvýšené produkci cytokinů a již zmíněné 
cytokinové bouři. Týká se to ale i poškození 
epitelu a poškození cévního řečiště. Je tedy 
možné, že infekce SARS-CoV-2, dostane-li 
se do plic, velmi negativně působí na zánět, 
na dýchací cesty, ale také způsobuje vasku-
lární problémy plic, což znamená především 
trombózu a vaskulární zánět. To vše je 
spojeno se zvyšováním ROS,“ popisuje 
prof. Santus.
Proto je podle něho důležité, abychom měli 
dostatečné množství antioxidantů, tedy 
glutathionu (GSH), který také může působit 
na různé replikativní mechanismy různých 
virů v různých stadiích. Právě GSH může díky 
velké imunomodulatorní aktivitě být 
u těchto virových onemocnění, kde je nerov-

nováha mezi Th1 a Th2, velmi výhodný.
Již dříve bylo publikováno určité omezení 
v používání GSH jakožto terapeutického 
agens, které je dáno jeho biochemickými 
a farmakokinetickými vlastnostmi. Proto se 
navrhuje, aby pro zvyšování hodnot GSH byly 
používány molekuly pro-GSH. Takovou látkou 
je např. erdostein. „Důležité je zdůraznit, že 
deficience GSH už byla vyhodnocena i v sou-
vislosti s onemocněním covid-19, jeho pato-
genezí a výsledky. Nedostatek GSH vede 
ke zvýšené replikaci viru a vede i k poškození 

vyvolávají mírné až středně těžké infekce hor‑
ních cest dýchacích a  jejich nejvyšší výskyt je 
na podzim a v zimě.

I chřipka patří mezi RNA viry (čeleď Ortho-
myxoviridae), svůj název získala z italštiny a pů‑
vodně šlo o termín označující víru v nepřízni‑
vé astrologické vlivy (influentiae) považované 
za příčinu nemoci. Zatímco chřipkové viry A in‑
fikují savce a ptáky, viry B infikují převážně jen 
lidi (ale např. i fretky) a chřipkové viry C infi‑
kují lidi a prasata (tabulka 1).

Dnes je již na trhu dostupný diagnostický set 
pro diferenciální PCR diagnostiku, který pomů‑
že při diagnostice jednotlivých onemocnění a je 
schopen rozlišit influenzu A/B, respirační syn‑
cytiální virus, metapneumovirus, adenovirus, 
viry parainfluenzy, běžné lidské koronaviry, en‑
teroviry, bocaviry, ale i Mycoplasma pneumoniae 
a Chlamydia pneumoniae.

Jak prof. Kopřiva popisuje, napadne‑li virus 
imunitní systém, nespecifická imunita přehna‑
ně uvolňuje mediátory, a tudíž dochází k těžké 
zánětlivé reakci, podobající se autoimunitnímu 
procesu, a dochází k napadání vlastní tkáně plic 
(tzv. cytokinová bouře). Pokud jde o protivirovou 
imunitu, dojde k narušení kontroly zánětlivé od‑
povědi, což je potencováno i přítomností lymfo‑
penie a narušením protivirové obranyschopnos‑
ti. Podle posledních zjištění se na povrchu viru 
nachází protein ORF, v případě COVID‑19 jde 
o speciální ORF8, který má dvě molekuly a navá‑
že se na hlavní histokompatibilní komplex 1. tří‑
dy, který je důležitý pro to, aby lymfocyty roze‑
znaly právě viry od bakterií. Protein ORF tuto 
schopnost oslabuje, což je příčinou snížené akti‑
vity protivirové imunity a u těchto osob pak může 
docházet k rozvoji těžké infekce koronavirem.

„Pokud jde o obranyschopnost a zachová‑
ní integrity organismu, máme několik kaskád – 
koagulační, fibrinolytickou, komplementovou, 
která je při obranyschopnosti velmi důležitá, a sa‑
mozřejmě i kininovou. U pacientů s těžkými for‑
mami je prokázána vysoká koncentrace brady‑
kininu, jehož nežádoucím účinkem, k němuž 
dochází během cytokinové bouře, je nastartová‑
ní metabolismu kyseliny arachidonové, v níž se 
utvářejí mediátory odpovědné za těžkou zánět‑
livou odpověď,“ vysvětlil prof. Kopřiva.

Za důležité v tomto kontextu považuje fungo‑
vání STING (stimulátor interferonových genů). 
Víme, že jde o stimulátor genu pro interferon 
gama, reagující buď na molekuly na povrchu 
virů, nebo např. tuberkulózy a spouští v endo‑
plazmatickém retikulu aktivitu, jejímž vyústě‑
ním je tvorba interferonu gama. Dojde‑li k po‑
škození DNA (signály nebezpečí nebo zánětu), 
dochází k aktivaci STING.

Otázkou tedy je, jak je tomu u  CO‑ 
VID‑19 a proč je někdy toto onemocnění zá‑
važné. „Ukazuje se, že pacienti s nízkou aktivi‑
tou STING měli nejzávažnější formy COVID‑19, 
protože netvořili interferon gama a nebyli se 
schopni onemocnění bránit. Situaci kompliku‑

je to, že COVID‑19 tvoří tzv. proteinázy, které 
na počátku snižují koncentraci proteinu STING, 
netvoří se interferon gama, a proto je tento vi‑
rus schopen poškodit DNA buňky. Takto poško‑
zená DNA naší vlastní buňky vyvolá přehnanou 
tvorbu cytokinů a tkáňového faktoru, který prá‑
vě zodpovídá za trombózy nebo embolizace,“ vy‑
světluje prof. Kopřiva, který právě zde vidí mís‑
to pro vitamin D, který by mohl mít ochranný 
vliv v tom, že by blokoval právě přehnanou ak‑
tivitu tvorby STING ve druhé fázi, kdy je poško‑
zena DNA buňky. Vitamin D by tedy mohl ztlu‑
mit zánětlivou odpověď.

Jak rozeznat nemoci v ordinaci
Naštěstí se ale COVID‑19 nechová jako MERS, 
u  něhož byla smrtnost 35 procent. Jak ale 
prof. Kopřiva varuje, rizikové jsou koronaviry 
pro pacienty vyšších věkových skupin. I proto 
je v současné době příznivé, že nemoc postihu‑
je zejména mladší věkové skupiny.

Klasické symptomy chřipky jsou všeobecně 
známy, patří k nim horečka, bolest hlavy, úna‑
va, suchý kašel, bolest hrdla, kýchání, podráž‑
děné oči, bolest těla, extrémní pocit zimy, nikoli 
však rýma. Inkubační doba chřipky je enormně 
krátká, 3–72 hodin. Oproti tomu u COVID‑19 
se až po týdnu od nakažení může projevit horeč‑
ka, ztráta chuti, únava, ztráta čichu nebo bolest 

svalů. V případě velmi závažných forem mohou 
být potíže s probouzením, zmatenost, namodra‑
lý obličej, kašlání krve, trvalá bolest na hrudní‑
ku, úbytek bílých krvinek, selhání ledvin, vysoká 
horečka. Inkubační doba se zde oproti chřipce 
pohybuje ve dnech (tabulka 2).

Diferenciální diagnostiku v  tomto období 
mohou komplikovat ještě přítomné alergie. Pro 
usnadnění diagnostiky v ordinaci PL na zákla‑
dě symptomů prof. Kopřiva doporučuje jedno‑
duché schéma, podle něhož by již zdravotní ses‑
tra mohla pomoci pacienty třídit.

„Je třeba mít na paměti, že chřipka je virus ne‑
bezpečnější, protože mutuje a vyžaduje očková‑
ní každý rok novým typem vakcíny. Koronavirus 
není jako chřipka. Poslední mutace není tak smr‑
telná, jak byla ta ‚březnová‘, snadněji se ale šíří. 
Navíc nebude potřeba přeočkovávat, bude stačit 
stejná vakcína,“ uzavírá prof. Kopřiva.

Zkušenosti s léčbou COVID‑19 
erdosteinem
V oblasti léčby COVID‑19 je podle prof. Santuse 
důležité uvědomit si důležitost environmentál‑
ních faktorů, změn v životním prostředí, zejmé‑
na jeho znečištění pevnými částicemi. „Víme, že 
tyto částice se dostávají do různých částí respi‑
račního systému podle své velikosti, ty drob‑
nější do více periferních částí plic. Tyto částice 

COVID‑19, nebo chřipka?

Chřipka COVID‑19
Chřipka má míru infekčnosti (neboli R0) asi 

1,6, což znamená, že každý nemocný infikuje 
v průměru 1,6 dalších

COVID‑19 bez sociálního distancování má R0 

asi 2,5

Hospitalizace s chřipkou je zhruba 1 % Hospitalizace s COVID‑19 je 5–20 %
Jediná osoba s chřipkou při nedodržování 
hygienických opatření může během dvou 

měsíců infikovat dalších 386 lidí a jen 
minimum z nich by bylo hospitalizováno

Jeden pacient s COVID‑19 by za stejné období 
infikoval 99 000 lidí, z nichž asi téměř 20 000 

by muselo být hospitalizováno

Smrtnost cca 0,1 % Smrtnost je desetkrát vyšší, zhruba 1 %
V případě sezonní chřipky u dětí může 
infekce až v 70 % případů proběhnout 

asymptomaticky

Evoluční strategií virů je infikovat maximální 
počet hostitelů, aniž by způsobily jejich úmrtí

TABULKA 1

COVID‑19 ve srovnání s ostatními nemocemi

příznaky COVID‑19 nachlazení chřipka alergie
horečka běžné vzácné běžné občas
suchý kašel běžné slabé běžné občas
dýchavičnost běžné ne ne běžné
bolesti hlavy občas vzácné běžné občas
bolesti občas běžné běžné ne
bolesti v krku občas běžné běžné ne
závratě občas občas běžné občas
průjem vzácné ne občas ne
rýma vzácné běžné občas běžné
kýchání ne běžné ne běžné

TABULKA 2
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mají samozřejmě na plíce negativní vliv, zejmé‑
na, jak prokázaly studie, částice PM10, což jsou 
částice s průměrem pod 10 mikronů. Ty mají 
vzhledem ke své oxidační aktivitě zvláště nega‑
tivní účinek na plíce,“ popisuje prof. Santus s tím, 
že snahou italských vědců bylo zjistit zánětlivé 
aktivity PM10. Výsledky studie ukazují, že počet 
neutrofilů v bronchoalveolární laváži u potkanů 
in vivo šest hodin po intratracheální implantaci 
PM10 černého uhlíku působí velmi negativně – 
zvyšuje počet zánětlivých neutrofilů. V této stu‑
dii se také prokázal velmi negativní účinek in‑
tratracheální aplikace PM10 na produkci TNF 
a na produkci oxidu dusnatého (NO). „Může‑
me tedy říci, že znečišťující látky působí nega‑
tivně a vedou k zánětu v plicích, ale také zvyšu‑
jí oxidační stres. Nejde tedy jen o prozánětlivou 
činnost. Zde bylo prokázáno, že oxidační stres 
je přímo spojen se snížením antioxidačních lá‑
tek, zejména glutathionu. S poklesem této látky 
tudíž klesá i schopnost plic bránit se,“ vysvětlil 
prof. Santus a své tvrzení doložil recentní stu‑
dií ukazující korelaci mezi znečištěním ovzdu‑
ší a nemocí COVID‑19. V té je zřejmé, že en‑
viromentální znečištění je v přímé korelaci se 
zhoršováním situace výskytu COVID‑19, špat‑
ná kvalita ovzduší je spojena s vyšším výskytem 
COVID‑19 i s mortalitou.

Je možné, že oxidační stres funguje negativ‑
ně a zvyšuje riziko virové infekce. Existují vě‑
decké důkazy, které zdůrazňují úlohu redoxní 
homeostázy v patologii. Zkoumání vlivu infek‑
ce na enzymy a systémy, které vedou k těmto 
formám kyslíku, nám může umožnit identifika‑
ci těch, které jsou zásadní pro replikaci patoge‑
nů a výskyt virové choroby.

„Infekce pravděpodobně vede ke  zvýšené 
produkci ROS (reaktivní forma kyslíku), což 
může vyvolávat buněčnou smrt a aktivaci makro‑
fágů. Virové infekce vedou také ke zvýšené pro‑
dukci cytokinů a již zmíněné cytokinové bouři. 
Týká se to ale i poškození epitelu a poškoze‑
ní cévního řečiště. Je tedy možné, že infekce 
SARS‑CoV‑2, dostane‑li se do plic, velmi nega‑
tivně působí na zánět, na dýchací cesty, ale také 
způsobuje vaskulární problémy plic, což zna‑
mená především trombózu a vaskulární zánět. 
To vše je spojeno se zvyšováním ROS,“ popisu‑
je prof. Santus.

Proto je podle něho důležité, abychom měli 
dostatečné množství antioxidantů, tedy glutathi‑
onu (GSH), který také může působit na různé 
mechanismy replikace různých virů v různých 
stadiích. Právě GSH může díky velké imuno‑
modulatorní aktivitě být u těchto virových one‑
mocnění, kde je nerovnováha mezi Th1 a Th2, 
velmi výhodný.

Již dříve bylo publikováno určité omezení 
v používání GSH jakožto terapeutického agens, 
které je dáno jeho biochemickými a farmakoki‑
netickými vlastnostmi. Proto se navrhuje, aby 
pro zvyšování hodnot GSH byly používány mo‑
lekuly pro‑GSH. Takovou látkou je např. erdos‑
tein. „Důležité je zdůraznit, že deficience GSH 
už byla vyhodnocena i v souvislosti s onemoc‑
něním COVID‑19, jeho patogenezí a výsledky. 
Nedostatek GSH vede ke zvýšené replikaci viru 
a vede i k poškození plic. Spojováno je to zejmé‑
na se staršími pacienty, nižší příjem GSH je také 
spojen s chronickými, respiračními a metabolic‑
kými chorobami. Pokud jde o pohlaví, týká se 
to zejména mužů a aktivních kuřáků,“ dodává 
prof. Santus s tím, že dobrá hodnota GSH je dů‑
ležitá, pozitivně může ovlivnit i aktivaci NF‑κB, 
která jinak způsobuje zhoršení zánětu, a může 
také pomáhat řešit cytokinovou bouři vedoucí 
k imunitní odezvě.

V této souvislosti upozornil na práci hodno‑
tící účinek antioxidantů na replikaci viru, kde 
bylo prokázáno, že přítomnost antioxidantu GSH 
snižuje virovou zátěž a replikaci viru v kultivaci 
humánních fibroblastů. Podle prof. Santuse exis‑
tují důkazy potvrzující, že erdostein může sku‑
tečně zlepšit situaci v BALF u pacientů po pěti 

dnech léčby. Výsledky ukazují, že zlepšení kli‑
nického stavu je výraznější u pacientů léčených 
erdosteinem v porovnání s kontrolní skupinou.

První observační studie hodnotící efek‑
tivitu erdosteinu u  dvaceti pacientů s  infek‑
cí COVID‑19 spojenou s pneumonií a závaž‑
ným respiračním selháním se uskutečnila právě 
na pracovišti prof. Santuse. Léčba erdosteinem 
(300 mg dvakrát denně) byla podávána 15 dnů 
po propuštění z nemocnice pacientům s řadou 
kardiovaskulárních a metabolických komorbidit. 
Po propuštění z nemocniční péče neměli žádnou 
léčbu na COVID‑19, kterou měli po dobu hos‑
pitalizace, užívali pouze léky na svá chronická 
onemocnění + erdostein. Hodnocena byla kvali‑
ta života a dušnost, přičemž všechny hodnocené 
parametry se zlepšily statisticky významně u pa‑
cientů s erdosteinem. U nemocných, kteří nedo‑
stávali erdo stein, přetrvávaly příznaky jako úna‑
va a dušnost ještě dlouhou dobu po hospitalizaci 
a samozřejmě tím utrpěla jejich kvalita života.

„Naše studie je první studií z reálného živo‑
ta, která hodnotí kvalitu života pacientů s CO‑
VID‑19 po propuštění z nemocnice, kde byli pro 
závažné respirační selhání a pneumonii. Po pro‑
puštění se ve skupině léčené 300 mg erdosteinu 
dvakrát denně výrazně zlepšily respirační symp‑
tomy, konkrétně dušnost a kašel, a  to v době 
do 15 dnů po propuštění. U všech se zlepšila 
celková kvalita jejich života, hodnoceno podle 
dotazníků HRQoL. Ke klinicky významnému 
zlepšení došlo u 65 procent pacientů,“ uzavřel 
prof. Santus s  tím, že používání erdosteinu by 
mohlo v situaci pandemie COVID‑19 být veli‑
ce důležité. kol

Epidemie chřipky v nedávné historii

1889–1890 ruská chřipka (typ H2N2 a H3N8) cca 1 mil. mrtvých
1918–1920 španělská chřipka (typ H1N1) až 100 milionů mrtvých
1957–1958 asijská chřipka (typ H2N2) až 1,5 mil. mrtvých
1968–1969 hongkongská chřipka (typ H3N2) až 1 milion mrtvých

2003–2006 ptačí chřipka v Evropě (typ H5N1) 
vir přenosný na člověka

2009 mexická chřipka (typ H1N1) 
prasečí chřipka

2017 ptačí chřipka v ČR (typ H5N8)

MĚLI BYSTE VĚDĚT

ČISTÍ   
DÝCHACÍ  

CESTY

Literatura: 1. Aktuální SPC přípravku. 2. www.erdosteine.net. 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno
www.angelini.cz

Erdomed byl zařazen
do studie u pacientů
s COVID-19 2

Antibakteriální mukolytikum 
a bronchoprotektivum 1
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Covid-19, nebo chřipka?

Epidemie chřipky v nedávné historii

Covid-19 ve srovnání s ostatními nemocemi

Chřipka

Chřipka má míru infekčnosti (neboli R0) asi 1,6, což 
znamená, že každý nemocný infikuje v průměru 1,6 dalšího

Hospitalizace s chřipkou je zhruba 1 %

Jediná osoba s chřipkou při nedodržování hygienických 
opatření může během dvou měsíců infikovat dalších 

386 lidí a jen minimum z nich by bylo hospitalizováno

Smrtnost asi  0,1 %

V případě sezonní chřipky u dětí může infekce až v 70 % případů 
proběhnout asymptomaticky

Covid-19

Covid-19 bez sociálního distancování má R0
asi 2,5

Hospitalizace s covidem-19 je 5–20 %

Jeden pacient s covidem-19 by za stejné období infikoval 
99 000 lidí, z nichž asi téměř 20 000 by muselo 

být hospitalizováno

Smrtnost je desetkrát větší, zhruba 1 %

Evoluční strategií virů je infikovat maximální počet hostitelů, 
aniž by způsobily jejich úmrtí

covid-19



ROZHOVOR  Žena ve farmacii

Generální 
ředitelka 
společnosti 
Zentiva CZ & SK

Soňa 
Porubská

v tomto roce ukončila 
vysokoškolské studium

9 tolik let působí jako 
generální ředitelka 
společnosti Zentiva

tolik má dětí2

1983 

Přála si jít v tatínkových šlépějích a stát se lékařkou. Nakonec ale vystudovala přírodní vědy. I tak je celý profesní život 
RNDr. Soni Porubské, Ph.D., generální ředitelky společnosti Zentiva CZ & SK, s medicínou a péčí o zdraví spojený.

Fo
to

: M
at

ej
 F

ab
ia

ne
k,

 Z
en

tiv
a



22/23
„Obklopit se lidmi, kterým můžu věřit. Jsem 
přesvědčená, že když člověk nevybuduje 
dobrý tým spolupracovníků, nemůže to kla-
pat. Je třeba si s lidmi takříkajíc sednout. Čím 
jsem starší, tím víc na to sázím. Už jsem 
ve věku, kdy si nepotřebuji dokazovat, že 
jsem velký šéf. Pro mě je důležité, že se blíží 
doba, kdy půjdu do důchodu, a chci lidem 
práci odevzdávat, takže je důležité mít kolem 
sebe spolupracovníky, s nimiž jsme na stejné 
lodi.“
Přiznává, že v práci zažila i zklamání, že sama 
možná leckoho zklamala, že prožívala stres 
a mnohdy kvůli práci i plakala, ale pokaždé se 
vyplatila snaha sladit tým spolupracovníků. 
„Vážím si práce každého člověka, protože se 
všichni navzájem potřebujeme. Snažím se být 
vůči všem transparentní. Vždy je lepší říct 
lidem vše otevřeně,“ zdůrazňuje a připojuje 
krédo, kterým se snaží řídit: „Vylézt na střechu 
světa je důležité ne kvůli tomu, aby člověka 
bylo vidět, ale aby sám viděl svět. Když vnímá 
svět kolem sebe, je schopný nasávat nové po-
znatky, může se posouvat dál a dokáže komu-
nikovat se svým okolím.“

Trojnásobná dávka štěstí
Sport je pro ni nedílnou součástí života. Vedle 
plavání, lyžování a cyklistiky se věnuje i bě-
hání, což jí pomáhá udržovat se v kondici i re-
laxovat. Už 20 let mají s manželem partu 
kamarádů, s nimiž vyrážejí na cyklistické vý-
lety i na dovolené. „Pokud jde o dovolenou, 
vždy se snažím si část vybrat v zimě, kdy se 
věnujeme lyžování. V létě ráda jezdím k moři 
i na poznávací zájezdy,“ říká a jedním de-
chem dodává: „Mým největším potěšením 
jsou ale tři vnučky, tříletá trojčátka Mia, Ema 
a Sofia, kterým věnuji maximum svého vol-
ného času. Jsou to lásky mého života a čas 
strávený s nimi přináší do mého a manželova 
života neuvěřitelnou radost a pozitivní náboj.“ 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Narodila se v Rimavské Sobotě, ale za své 
rodné město považuje Zvolen, kam se záhy 
přestěhovali, protože tam její otec dostal 
umístěnku. Když vzpomíná na dětství, zdů-
razňuje, že ho měla krásné a velmi šťastné. 
„Měla jsem úžasné rodiče, kteří nás se sest-
rou zahrnovali nezměrnou láskou, jež mě nej-
víc formovala, a vztahy v rodině mi daly 
pevný základ do života,“ říká a připojuje: 
„Vyrůstala jsem za socialismu, kdy nebyly ta-
kové možnosti třeba cestovat jako dnes. 
Rodiče ale byli velmi aktivní, takže jsme 
s nimi hodně sportovali, jezdili na výlety 
i ke kamarádům na chaty.“
Právě díky rodičům si oblíbila sport a bez něj 
si svůj život neumí představit. „Když jsme byd-
leli ve Zvolenu, kde na to byly podmínky, ně-
jakou dobu jsem závodně lyžovala. Plavání, 
cyklistiku a podobně jsem provozovala a do-
dnes provozuji rekreačně,“ popisuje. Kromě 
sportování se pak na střední škole ještě na-
dchla pro tanec a přihlásila se do známého 
vysokoškolského folklorního souboru Gym-
nik. „Tanci jsem se věnovala po celou dobu 
studia na vysoké škole i pár let poté. Se sou-
borem jsme procestovali kus světa a mám 
z té doby plno zážitků,“ vzpomíná.

Místo medicíny přírodní 
vědy
S úsměvem říká, že byla poslušné děvče 
a ve škole neměla s učením problémy: 
„V ničem jsem výrazně nevynikala, byla jsem 
takříkajíc všeobecně zaměřená.“ Když jí bylo 
14 let, rodiče se rozhodli přestěhovat do Bra-
tislavy, kde měl její otec nejbližší rodinu. Zá-
kladní školu tedy ukončila ve slovenské 
metropoli, kde žije dodnes. 
Opakovaně tvrdí, že je celoživotně šťastný 
člověk i navzdory jedné překážce. Vzhledem 
ke kádrovému profilu ze strany otce, jehož 
rodiče byli rolníci, nemohla jít studovat me-
dicínu. „Dlouho jsem měla v hlavě, že se 
po maturitě přihlásím na lékařskou fakultu. 
Moje starší sestra se na ni ale nedostala, 
takže mi rodiče tehdy řekli, že také nemám 
šanci, tak abych si vybrala něco jiného, co by 
mě bavilo. V posledním ročníku gymnázia 
jsem se tedy rozhodla, že zkusím jít na příro-
dovědeckou fakultu. Připadalo mi, že obor 
virologie by mohl být zajímavý,“ popisuje. 
Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Ko-
menského vystudovala právě obor virologie, 
v jehož rámci se specializovala na imunolo-
gii. „Konkrétně na transplantační imunologii, 
která byla tématem mé diplomové práce 
a které jsem se věnovala i v rámci doktor-
ského studijního programu,“ říká. 
Nějakou dobu to vypadalo, že by se mohla 
věnovat vědecké činnosti. Po ukončení stu-
dia působila půl roku na Slovenské akademii 
věd a poté přešla na Lékařskou fakultu Uni-
verzity Komenského, kde na katedře mikro-
biologie a imunologie absolvovala doktorský 
program. Mezitím odešla na mateřskou do-
volenou s prvním dítětem a po krátkém ná-
vratu na fakultu nastoupila na druhou 
mateřskou dovolenou.

„Měla jsem dvě děti, ukončený doktorský 
program a po změnách v roce 1989 jsem 
přemýšlela, co dál. Uvědomila jsem si, že ne-
jsem vědecký typ a že mi scházejí vlastnosti, 
které vědec musí mít. Věděla jsem, že je 
třeba něco změnit, i když jsem netušila, kam 
se dál vydat,“ vzpomíná.

Výzvy přišly samy
Právě v době úvah o svém další směřování 
objevila inzerát firmy Schering-Plough, která 
hledala medicínské reprezentanty. A protože 
navíc hledali někoho se zkušenostmi z imu-
nologie, řekla si, že to zkusí. „Přijali mě a tím 
začala moje kariéra ve farmaceutickém prů-
myslu,“ podotýká.

V americké farmaceutické společnosti Sche-
ring-Plough působila dva roky na pozici medi-
cínského reprezentanta. Práce se jí zalíbila 
a hodně nového tam poznala: „Naučila jsem se 
komunikovat s lidmi, zorganizovat si čas 
a přesně si naplánovat práci. Nikdy jsem ne-
musela být prodejce, ale musela jsem se při 
jednání s lékaři naučit argumentovat, aby léky 
začali používat. Šlo o velmi motivující období, 
protože farmaceutický průmysl se u nás tehdy 
silně rozvíjel, všichni byli v tomto oboru nováčky 
s obrovským nadšením.“ 
Po dvou letech pak přijala u téže firmy nabídku 
na pozici produktového manažera. Na starosti 
dostala portfolio léků na alergii, takže stále 
měla pocit, že je ve spojení s tím, co studovala. 
A navíc těžila z toho, že se pohybovala v terénu 
a viděla, co lékaři potřebují. Na této pozici pů-
sobila až do roku 1998, kdy ji kontaktovali z ně-
mecké farmaceutické firmy Ratiopharm. 
„Hledali ředitele pro Slovensko. Ve výběrovém 
řízení jsem pozici získala, což pro mě zname-
nalo ohromný posun. Opět jsem si musela 
osvojit plno nových věcí, a navíc si vybudovat 
tým spolupracovníků,“ objasňuje s tím, že se 
učila za pochodu a neustále vnímala, že ne-
musí sama vyhledávat nové výzvy, že ony si vždy 
najdou ji. 
Po pěti letech dostala od vedení společnosti 
nabídku přesunout se do Belgie a vést tam bru-
selskou pobočku. „Doma jsme o tom s manže-
lem diskutovali a řekli jsme si, že jde o dobrou 
příležitost vyzkoušet život v zahraničí,“ uvádí. 

Život plný cestování
Nakonec se ale situace vyvinula jinak, než za-
mýšleli. Manžel v Belgii nesehnal odpovídající 
práci ve svém oboru, a tak Soňa Porubská 
na začátku každého týdne létala do Bruselu 
a na jeho konci zpět. „Bylo to velmi únavné, 
takže jsem se nakonec rozhodla pro návrat. 
Rodina pro mě byla důležitější,“ vyzdvihuje 
a dodává, že firma se k ní zachovala fantas-
ticky: „Dali mi zpět moji pozici na Slovensku 
a k tomu jsem dostala na starost ještě 

střední a východní Evropu. Z cestování jsem 
se sice ,nevyvlíkla‘, ale šlo naštěstí o kratší 
služební cesty.“ 
Ve společnosti Ratiopharm pracovala až 
do jejího prodeje v roce 2011. „Tehdy jsem si 
řekla, že jde o impuls posunout se dál. A opět 
se objevila nová výzva, protože jsem dostala 
nabídku od společnosti Sandoz, která hle-
dala ředitele pro Slovensko a člověka, který 
by zajišťoval vstup nových léků na trhy střední 
a východní Evropy,“ uvádí. Po poměrně krátké 
době ale z firmy Sandoz odešla. Nikoliv proto, 
že by byla nespokojená, ale byla velmi una-
vená z věčného cestování. A v té době přišla 
společnost Sanofi/Zentiva, jejíž vedení dělalo 
manažerskou změnu na Slovensku a oslovilo 

ji, zda by tam nechtěla firmu vést. Na tuto na-
bídku kývla z několika důvodů: „Šlo o pozici 
na Slovensku, tedy doma, a navíc od firmy, 
která zde na farmaceutickém trhu byla a stále 
je jedničkou,“ vypočítává. Nejdříve se dva 
roky starala o generika pro střední a východní 
Evropu. A když se v roce 2018 společnost Sa-
nofi rozhodla, že se zaměří výhradně na origi-
nální molekuly, a firmu Zentiva prodala, 
zůstala v samostatné společnosti Zentiva, 
protože vždy tíhla ke generikům. Nakonec 
ke starosti o slovenský trh přibyla i starost 
o trh český. Proto dříve, když bylo možné bez 
problémů cestovat, pracovala každý týden tři 
dny v Praze a dva dny v Bratislavě. V posled-
ních měsících cestování odpadlo, ale tím víc 
využívá moderní technologie, díky nimž je 
v kontaktu se svými spolupracovníky.

Snaha být transparentní
Když má popsat, co se jí v profesním životě 
stoprocentně osvědčilo, s odpovědí neváhá: 

Sladit tým spolupracovníků
je základ úspěchu.

Zdůrazňuje, že je hrdá na to, že pracuje pro firmu Zentiva. 

Pracovní den 
S. P.

Poté, co si ráno zaběhá, začíná pracovat kolem 
9. hodiny. V současnosti tráví nejvíce času u počí-

tače, jehož prostřednictvím má porady, videokonfe-
rence aj. Pravidelně jednou týdně mívá 

dvouhodinovou poradu se svým týmem. Pravidelné 
jsou také týdenní porady s vedoucími jednotlivých 
oddělení i s kolegy, kteří pracují v terénu. Většinu 
porad a mítinků se snaží rozplánovat maximálně 

do 17 hodin, protože má plno mladých kolegů a ctí, 
že večer potřebují být se svými rodinami. Část pra-

covního dne jí zabere vyřizování e-mailů atd. S prací 
končívá v 18 hodin, ale i poté je k dispozici na tele-

fonu či počítači.

P
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U zdravotnických 
potřeb roste 
zájem o kvalitu
a modernější 
techniku
Přestože se letos v poptávce po zdravotnických potřebách skokanem roku zjevně staly roušky, respirátory, dezinfekce 
a jiné anticovidové prostředky, zájem o další volně prodejné produkty v lékárnách nijak neopadl. V mnoha případech 
naopak ještě posílil. Nárůst, zcela logicky, zaznamenal především prodej teploměrů, dobře se ale dařilo i tlakoměrům 
a propad nezaznamenal ani odbyt dalších přístrojů a pomůcek, které se současnou pandemií nijak nesouvisejí.
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U českých spotřebitelů se už několik let pro-
jevuje snaha mít své zdraví více pod kontro-
lou a letošní epidemie tento trend ještě 
zdůraznila. „V poslední době mají zákazníci 
zájem zvláště o přístroje, které pomáhají 
zjišťovat jejich fyzický stav. Příkladem 
mohou být třeba teploměry, ale i u jiných 
přístrojů je trend dlouhodobě stoupající, 
protože lidé se celkově o svůj zdravotní stav 
více zajímají,“ konstatuje PharmDr. Tomáš 
Lukš, ředitel EUC Lékáren. Podobné zkuše-
nosti má i Michal Kinter, account manager 
společnosti Borgy CZ, který říká, že zájem 
lidí o vlastní zdraví celkově stoupá a spolu 
s ním vzrůstá i zájem vybavit se odpovídají-
cími monitorovacími zařízeními pro domácí 
použití. Roste tak podle něj poptávka zákaz-
níků po kvalitních produktech, které umějí 
komunikovat se smartphony a využívají apli-
kace, kde lze vývoj osobního zdraví dlouho-
době sledovat.

Covid-19 vystřelil vzhůru 
zájem o teploměry 
a inhalátory
Pokud jde o zdravotnickou techniku, stálici 
v poptávce představují tonometry a teplo-
měry. Všichni oslovení lékárníci se shodli, že 
v souvislosti se situací kolem covidu-19 byly 
letos hlavně teploměry mnohem žádanější 
než obvykle, a to jak v kamenných lékár-
nách, tak v lékárenských e-shopech. „Teplo-
měry všech druhů (skleněné, digitální 
a bezkontaktní infračervené teploměry) byly 
v první vlně epidemie beznadějně vypro-
dané. Dnes máme v nabídce infračervené 
bezkontaktní teploměry a také jsme do sor-
timentu doplnili klasické skleněné lékařské 
teploměry, ale v omezeném množství, pro-
tože naše skladové zásoby doplnilo pouze 
několik výrobců. Dodávky ale postupně ob-
novujeme,“ říká Mgr. Ľubica Sobčáková, 
web content manager společnosti Benu ČR 
– e-shop, a Michal Kinter dodává, že v sou-
vislosti s covidem-19 stoupá nyní i prodej 
některých dalších přístrojů, například oxy-
metrů nebo inhalátorů. Právě inhalátory se 
při nejrůznějších respiračních chorobách 
velmi osvědčují a mohou ulevit i u některých 
příznaků covidu. „Inhalováním se zvlhčí dý-
chací cesty, které jsou následně odolnější, 
hlen se stává řidším a lehčeji se vykašlává. 
Zároveň se hltan a ústní dutina dezinfikují 
a člověku se lépe dýchá. Inhalace je tak vy-
nikající nejen pro alergiky a astmatiky, ale 
i jako účinná prevence před onemocněním 
dýchacích cest u zdravých lidí. Organismu 
přináší výraznou úlevu a pomáhá posílit 
jeho imunitu,“ vysvětluje Zuzana Rajčánio vá, 
obchodní ředitelka společnosti Benepharma 
CZ, která do České republiky dováží mimo 
jiné inhalátory microlife využívající špičko-
vých švýcarských technologií na posilnění 

obranyschopnosti horních i dolních dýcha-
cích cest. Z nabídky této firmy je v současné 
době zajímavý například microlife inhalátor 
NEB PRO Professional 2 v 1, který se dá vyu-
žít i jako nosní sprcha. „Několikaminutové 
jemné rozprašování léčivé vody, například 
Vincentky, pomáhá šetrným způsobem od-
stranit otoky sliznic, rozpustit přebytečné 
hleny a uvolnit tak nosní dutiny. Škodlivé 
látky proud vody spláchne, přičemž se sliz-
nice horních dýchacích cest mírně ochladí 
a následně se zklidní,“ vysvětluje výhody 
nosní sprchy Zuzana Rajčániová a dodává, 
že při využití tohoto přístroje pro klasickou 
inhalační terapii léčivá voda pronikne 
i do nejnepřístupnějších míst sliznic střed-
ních a dolních dýchacích cest, dostane se 
i do plicních laloků a díky dvěma možnos-
tem nastavení intenzity rozprašování 
aerosolu se přizpůsobí pacientovu specific-
kému onemocnění. „Takováto inhalace po-
zitivně ovlivňuje léčbu přetrvávajícího kašle. 
Pomáhá zlepšit vykašlávání i zkrátit délku 
onemocnění a zároveň pomáhá zabránit 
jeho přechodu do chronického stadia. 
Účinnou pomoc přitom poskytuje nejen při 
běžných respiračních chorobách, ale i při 

léčbě astmatu, chronické bronchitidy nebo 
cystické fibrózy,“ zdůrazňuje Zuzana Rajčá-
niová.
 
Oblíbené zůstávají 
chůvičky
Zájem spotřebitelů si ale nadále udržely i ta-
kové produkty z kategorie zdravotnické tech-
niky, které se současnou pandemií nijak 
nesouvisejí. Podle Ľubici Sobčákové stále 
patří v e-shopu Benu mezi nejprodávanější 
a nejoblíbenější zboží dětské chůvičky (Tru-
life videochůvička) a vůbec všechny přístroje, 
které souvisí s péčí o dítě – odsávačky, ohří-
vačky láhví a další pomůcky pro přípravu 
dětského jídla. „Velký boom zažily i sonické 
a rotační zubní kartáčky, jejichž prodej je ak-
tuálně ustálený, a protože je s Benu lékár-
nami spojený také selfmonitoring glykemie, 
obracejí se i na náš e-shop lidé s dotazy 
na měření glykemie a cholesterolu a s tím 
související doplňkový sortiment, tedy 
na proužky, lancety nebo pera,“ doplňuje 
ještě Ľubica Sobčáková.
Ohlas přitom v některých lékárnách našly 
i některé novinky z kategorií, které se v nich 
dříve nenabízely. „Chtěli jsme s kolegy rozší-

řit náš sortiment o něco, co bude pro klienty 
nové a atraktivní a zároveň bude souviset se 
zdravým životním stylem, proto jsme se roz-
hodli pro zavedení fitness náramků značky 
Honor a Xiaomi a osobních vah značky Hua-
wei. Očekávali jsme, že tento sortiment při-
vede do našich lékáren mladší klientelu, 
a to se nám potvrdilo,“ říká Mgr. Markéta 
Debefová, jednatelka a odborná zástupkyně 
Lékáren Cyrmex.

Tonometry představují 
osvědčený dárek
Jako obvykle se také letos po celý rok dobře 
prodávaly tonometry, i když hlavní sezona 
pro ně zřejmě teprve teď přichází.
„Tonometry nepatří k nejlevnějšímu sorti-
mentu, který lékárny nabízejí, a tak s jejich 
pořízením klienti více váhají. Předvánoční 
období je pak zjevně pro nákup těchto zaří-
zení vhodným časem. Lidé jsou ochotni 
utratit větší finanční částku, ale motivací 
může být i blížící se příchod nového roku 
a s ním spojené předsevzetí zdravějšího ži-
votního stylu,“ vysvětluje PharmDr. Aleš Ma-
tula, vedoucí lékárník Alphega lékárny Pod 
Strání v Hradci Králové, a dodává, že otázka 

MONITOR TRHU

M

N
Nepodceňujme 

zaváděcí kampaně!
„V minulosti jsme měli v prodeji i různé testy na 

domácí testování, například test na zjištění alergie, 
zvýšeného cholesterolu nebo úbytku železa, CRP 

test, test prevence žaludečních onemocnění, test na 
marihuanu, test okultního krvácení i test pro 

samodiagnostiku vaginálních infekcí. Mysleli jsme 
si, že o tuto kategorii budou mít klienti zájem, 

bohužel jsme se ale mýlili. Poptávka po těchto 
produktech nebyla z jejich strany nijak velká, i když 
jsme jejich vystavení v našich lékárnách věnovali 

poměrně velký prostor a v nabídce jsme měli 
opravdu široký sortiment testů. Myslím si, že to 
může být hlavně tím, že jsme neudělali žádnou 

kampaň zaměřenou na tuto problematiku, spíše 
jsme k této kategorii přistupovali pasivně a to, jak 

jsme se přesvědčili, nestačí.“  

Mgr. Markéta Debefová,
jednatelka a odborná zástupkyně, 

Lékárny Cyrmex
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zdravého životního stylu už opravdu není kli-
entům cizí. „Mladší ročníky využívají mnohé 
mobilní aplikace, které jsou spojeny s ná-
ramky, hodinkami či prsteny. Starší gene-
race pak využije zejména tonometrů, jejichž 
obsluha je opravdu jednoduchá,“ sděluje 
své zkušenosti Aleš Matula.
Také Markéta Debefová uvádí, že zájem 
o tonometry je mezi zákazníky lékáren Cyr-
mex sice celoroční, ale nejvyšší prodeje se 
realizují vždy před Vánocemi, kdy je lidé 
často nakupují jako dárek svým blízkým. 
„Každý rok proto vkládáme do našeho vá-
nočního letáku upoutávku právě i na 
tonometry,“ říká a připojuje, že zájem o to-
nometry roste rovněž v souvislosti s konzul-
tační akademií Kardiodny, během nichž 
měří pracovníci lékáren Cyrmex lidem krevní 
tlak tonometrem, který zrovna mají v pro-
deji. Zvýšený předvánoční zájem o tonome-
try pak potvrzuje i Mgr. Kateřina Jelínková, 
vedoucí lékárnice Alphega lékárny Herba 
v Hradci Králové, i když v této menší lékárně 
jsou podle ní jejich prodeje spíše ojedinělé. 
„Bohužel stále více pacientů volí interneto-
vou cenu, přestože pak často neprovádějí 
měření správně,“ konstatuje. To, že jsou to-
nometry také v e-shopu standardně oblí-
bené, potvrzuje i Ľubica Sobčáková, nemyslí 

si však, že by lidé při nákupech na internetu 
kvalitu těchto přístrojů nějak zanedbávali. 
„Zajímá je především přesnost měření 
a hodně řeší velikost manžety,“ uvádí své 
zkušenosti.

Nové typy testů zatím moc 
netáhnou
Vedle teploměrů a tonometrů patří nadále 
k nejprodávanějším produktům zdravotnic-
kých potřeb i těhotenské testy. O ostatní 
testy už takový zájem není, i když právě 
v testovací oblasti se v posledních pár le-
tech objevila celá řada nových možností. 
„Z tohoto segmentu se lidé nejčastěji zají-
mají o těhotenské testy, méně o ovulační či 
CRP testy na zjištění bakteriální infekce,“ 
uvádí PharmDr. Eva Hibšová z brněnské 
Chytré lékárny na Slovákově. Také v již zmi-
ňované Alphega lékárně Herba v Hradci 
Králové, která patří k menším lékárnám, 
a v nabídce zdravotnických potřeb se proto 
zaměřuje především na oblast testovací, zá-
kazníci z těchto produktů požadují nejčastěji 
těhotenské testy. Kateřina Jelínková o tom 
říká: „Nejčastěji se nakupují těhotenské 
testy. Dříve byl zájem i o testy ovulační, 
v posledních dvou letech však dost poklesl. 
Občas se ale objeví i žádost o testy na de-

NOVINKY NA TRHU

Aries
Bandáže a ortézy Avicenum ORTHO 1500 – zdravotní 

ortopedické bandáže vyrobené technologií plochého pletení, 
z nedráždivých materiálů a bez obsahu latexu (určeno k použití 

v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb)

Benepharma CZ
NEB PRO Professional 2 v 1 – inhalátor microlife, lze využít 

i jako nosní sprchu, se dvěma možnostmi nastavení intenzity 
rozprašování aerosolu, vybavený inhalačními maskami pro 

děti i dospělé, náustkem a náhradními filtry; 
NEB 400 – vysokorychlostní inhalátor microlife v dětském 

designu v podobě medvídka s krátkou inhalační dobou, nízkou 
hlučností, jednoduchou údržbou a možností přenášet přístroj 

v cestovním pouzdře 

Borgy CZ
Pažní tlakoměr Beurer BM51 s jednoduchým klipem pro 

přichycení manžety; pažní tlakoměr s EKG Beurer 
BM93 – moderní tlakoměr se zabudovaným měřičem EKG; 
Beurer BR60 – přístroj, který ulevuje při bodnutí hmyzem; 

lampa s denním světlem Beurer TL45 – přístroj pro světelnou 
terapii na zimní měsíce; rehabilitační pás na rameno 

Beurer EM26 – TENS přístroj na bolesti ramene; Beurer 
EM59 – TENS přístroj s funkcí tepla pro rehabilitaci 

bolestivých míst na těle; Beurer EM70 – TENS přístroj s funkcí 
tepla pro rehabilitaci bolestivých míst na těle s Bluetooth; 

Beurer HT15 – přístroj na vši 

Celimed
Omron M7 Intelli IT – digitální tlakoměr s Intelli manžetou, 

bluetooth smart připojení na Omron Connect pro iOs/Android 
zařízením, vyhodnocení síňové fibrilace (AFib); M6 Comfort 
s Afib – digitální tlakoměr s Intelli manžetou, vyhodnocení 

síňové fibrilace (AFib), výhodný set se zdrojem; Omron 
M4 Intelli IT – digitální tlakoměr s Intelli manžetou, bluetooth 
smart připojení na Omron Connect pro iOs/Android zařízením

Tesla Batteries
Nová řada alkalických baterií Tesla Black+, vhodná do všech 

zařízení jako tonometry, teploměry a osobní váhy; nová balení 
lithiových knoflíkových baterií Tesla CR; nové balení 

nejprodávanějších typů baterií AA a AAA po 2 a 4 kusech 
v blistru pro zavěšení na prodejní hákové stojany 

a multipacková balení po 10 a 24 kusech balených ve shrinku; 
jednokusové balení knoflíkových baterií CR v blistru a balení 

po 5 kusech v blistru tvořícím pás, ze kterého je možné 
v perforovaném místě odtrhnout baterie rovněž po jednom 

kuse – odtržený kus je opatřený vlastním EAN kódem

N
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zeptat se na všechno, co nás v této oblasti 
zajímá,“ ukazuje Markéta Debefová na vý-
znam tohoto drobnějšího sortimentu. Dal-
ším velmi vyhledávaným segmentem jsou 
podle ní v lékárnách také nejrůznější ban-
dáže na kotníky, kolena, záda a ruce, hlavně 
sportovní. „Jejich široký sortiment vede 
firma Futuro, s níž rovněž spolupracujeme. 
Stejně jako ortopedické pomůcky máme 
i tento segment vystavený v oficínách našich 
lékáren, aby byl našim klientům co nejpří-
stupnější. Pokud s nimi mají již nějakou 
vlastní zkušenost, berou si pomůcky sami, 
ale velmi často k nám přistupují s dotazy, 
jakou pomůcku bychom jim na daný pro-
blém doporučili.“
Zájem o oba výše probírané segmenty po-
tvrzuje i Kateřina Jelínková, podle níž jsou 
bandáže používané na různé části těla, pří-
padně tejpovací pásky, dalším sortimentem, 
o který mají klienti lékáren velký zájem. Eva 
Hibšová s ní souhlasí, připomíná však, že 
v prodejnosti těchto dvou segmentů jsou 
přece jen rozdíly, a to podle ročního období. 

„Protože jsme lékárna se sortimentem zdra-
votnických potřeb, je u nás zájem také 
o bandáže, ortézy a ortopedické vložky 
do obuvi. O vložky do obuvi je zájem celo-
ročně a víceméně se nemění, u bandáží se 
většinou poptávka proměňuje se sezonou. 
Nejvíce jich prodáváme v letních měsících, 
kdy se lidé více věnují venkovním aktivitám, 
a tradičně také v lednu a únoru, kdy stoupá 
počet úrazů na lyžích,“ říká. 

Cenu na úkor kvality 
zákazníci moc neberou
Ve všech kategoriích se samozřejmě prů-
běžně objevují různé novinky a vylepšení – 
v bandážích jsou například podle Ing. Jana 
Stárkové, brand managera značky Avice-
num společnosti Aries, časté inovace pásek 
nebo dlah – vnitřních výztuh. Ve zdravot-
nické technice jde zase především o nové, 
modernější technologie. Podle Milana Čer-
ného z marketingu společnosti Celimed je 
například u tlakoměrů současným trendem 
bluetooth konektivita zdravotnických pro-

jako je například balíček Zdraví sportovce, 
který je určen pro každého, kdo se chce 
začít věnovat nějaké sportovní aktivitě,“ 
vysvětluje Tomáš Lukš.

I bandáže mají sezonu
Tradičním sortimentem jsou v lékárnách 
i všelijaké bandáže, ortopedické vložky 
a různé další prostředky pro ochranu nohou 
– zájem o ně je jak ve velkých, tak i menších 
lékárnách.
„Kategorie ortopedických vložek, stélek 
a všech dalších pomůcek pro nohy, jako 
jsou podpatěnky, srdíčka, korektory nebo 
chrániče prstů a kloubů, se v našich lékár-
nách těší velké oblibě. V zimě k nim přidá-
váme také nesmeky, pomůcky, které nás 
chrání před uklouznutím na ledu, a zimní 
stélky. Nejširší sortiment v této oblasti má 
firma Svorto, s níž úzce spolupracujeme. Její 
obchodní zástupce nás vždy informuje o no-
vinkách, které následně zavádíme do na-
šeho skladu, a kromě toho pro nás pořádá 
minisemináře, na kterých máme možnost 

tekci hladiny alkoholu nebo na přítomnost 
drog – nejčastěji THC. Zájem o CRP testy, 
tedy testy na zjištění, zda člověk právě pro-
dělává bakteriální infekci, je menší, většinou 
opadne po zjištění ceny jednorázového 
testu.“ Podobné zkušenosti s prodejem nej-
různějších testů má i Markéta Debefová – 
jediné testy, které se v lékárnách Cyrmex 
prodávají celoročně, jsou těhotenské testy 
a testy ovulační, které chodí kupovat jak 
ženy, tak muži. „Občas pak klienti mají ještě 
zájem o test okultního krvácení ve stolici 
a test na přítomnost drog v moči,“ dodává 
Markéta Debefová.
Také Aleš Matula konstatuje, že v segmentu 
domácích testů lékárníci stále evidují po-
měrně nízkou poptávku, řádově v jednot-
kách až desítkách kusů ročně, a ani Tomáš 
Lukš žádný pohyb vzhůru u prodeje tohoto 
sortimentu nepozoruje. Zvyšuje se ale podle 
něj zájem spotřebitelů o možnost zakoupit si 
voucher na test, který provádějí EUC Labo-
ratoře. „V EUC Laboratořích je možné i za-
koupení určitého druhu balíčku vyšetření, 
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nost měření tlaku je akceptovatelná pro 
konzultaci naměřených hodnot s lékaři,“ 
říká. 
Kvalitu před cenou pak většinou upřednost-
ňují zákazníci i při nákupu baterií do zdravot-
nických přístrojů. „Nejdůležitější je důvěra 
ve značku a kvalitu výrobků této značky. 
Do náročnějšího zařízení si spotřebitel nerad 
kupuje neznačkové a neověřené baterie, 
které by mohly přístroj poškodit,“ říká David 
Kania, generální ředitel společnosti Tesla 
Batteries. To ale podle něj neznamená, že by 
u tohoto typu baterií nehrál roli výhodný 
nákup. „Český spotřebitel dobře reaguje 
na akce typu 2 + 1 výrobek zdarma, pří-
padně přibalení baterií k výrobku v jeho 
ceně,“ zmiňuje David Kania významnou část 
podpory prodeje v této oblasti.
Zajímavý postřeh o významu ceny u zdravot-
nických výrobků pak má Markéta Debefová, 
která v tomto směru zaznamenala rozdíl 
mezi muži a ženami. „Například u těhoten-
ských testů, když doporučíme muži pro ženu 
těhotenský test komfortnější, ale mnohdy 
dražší, dá na naše doporučení a vezme test, 
který doporučujeme. Žena zvolí test levnější. 
U chytrých náramků je to ale jinak. Ženy za-
ujme hezčí design či jednoduché ovládání 
a kvůli těmto aspektům jsou ochotné si při-
platit,“ tvrdí.

Důležitá je jednoduchost 
a spolehlivost
Nepříliš složité ovládání hraje významnou 
roli i při výběru jiných zdravotnických pří-
strojů, nejen chytrých náramků. Pokud si ta-
kový produkt lidé přijdou koupit do lékárny, 
chtějí hlavně vysvětlit a předvést, jak se po-
užívá. „Často se s pacienty domlouváme, že 
v případě jakéhokoliv dotazu či problému při 
použití nás mohou osobně znovu navštívit,“ 
zdůrazňuje Kateřina Jelínková. Zuzana Raj-
čániová pak to, co zákazníci při výběru pro-
duktů z tohoto segmentu akcentují, shrnuje 
následovně: „U českých spotřebitelů je při 
výběru zdravotnické techniky důležitým kri-
tériem jednoduché ovládání přístrojů, přes-
nost, spolehlivost, uživatelský komfort, 
lehká údržba, ergonomické faktory i atrak-
tivní design. Češi se také často zajímají 
o prodlouženou záruku na používání pří-
strojů a jejich důvěru si stále více získávají 
přístroje s integrovanými moderními techno-
logiemi.“ 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Těhotenským 
testům

přeje léto
„V prodejnosti zdravotnických potřeb ob-
sazují pravidelně pomyslnou první příčku 
těhotenské testy, dále teploměry a tono-
metry. O těhotenské testy je velký zájem 

celoročně, pravidelně se ale zvyšuje 
v období letních měsíců. Ve vztahu k epi-

demiologické situaci v zemi jsme pak 
letos pochopitelně registrovali narůsta-

jící zájem o teploměry.“ 

PharmDr. Aleš Matula, 
vedoucí lékárník Alphega lékárny 

Pod Strání, Hradec Králové

T

nost a zpětnou vazbu od těch, kteří si daný 
produkt již zakoupili.“ Její slova odpovídají 
i zkušenostem Jany Stárkové, podle níž 
v tomto sortimentu vždy rozhoduje, jak pa-
cientovi bandáž nebo ortéza vyhovuje, te-
prve pak přichází na řadu jejich cena, 
případně úhrada pojišťovnou. Zároveň se 
přitom podle ní pacienti hodně zajímají 
o kvalitu materiálu a jeho zpracování 
a dobře slyší na českou výrobu.
Nižší cena přitom nemusí být vždy na úkor 
kvality, a to ani u složitější zdravotnické 
techniky. „U našich výrobků, které jsou 
všechny kvalitní, se zákazník rozhoduje 
podle výše ceny, kterou je ochoten za 
produkt zaplatit. Naše portfolio je velmi 
široké, takže si zájemce může vybrat od zá-
kladních modelů až po modely vysoce so-
fistikované s aplikací a připojením k PC 
nebo telefonu,“ tvrdí Michal Kinter. Důleži-
tost širokého portfolia tonometrů, v němž si 
každý pacient může vybrat ten nejvhodnější 
podle svého onemocnění, účelu použití 
i své peněženky, potvrzuje i Milan Černý. 
Zdůrazňuje přitom, že kritéria pro výběr 
těchto přístrojů se nijak zásadně nemění. 
„Požadována je zejména klinicky ověřená 
přesnost a kvalita, kterou u firmy Celimed 
podporuje pětiletá záruka. Je to pochopi-
telné, protože pouze klinicky ověřená přes-

středků Omron k android/iOs pomocí apli-
kace Omron Connect v mobilních zařízeních 
jako telefon nebo tablet a odklon od USB 
připojení k PC. „ O to vše dnes mají zákaz-
níci zájem – stejně jako o výbavu tlakoměrů 
technologiemi, které znemožňují udělat 
chybu při měření. K nim patří například In-
telli manžeta, při jejímž umístění na paži 
nelze udělat chybu,“ uvádí Milan Černý. 
Aleš Matula ovšem připomíná, že tento 
příklon k novinkám se týká především 
mladších klientů, senioři jsou obvykle kon-
zervativnější. S tím souhlasí i Eva Hibšová, 
podle jejíž zkušenosti bývají novinky dobře 
vnímané hlavně mladšími generacemi. 
Všichni oslovení se pak shodují, že zájemci 
o zdravotnickou techniku obecně od kupo-
vaného produktu vyžadují především kvalitu 
a spolehlivost, i když v jejich závěrečném 
rozhodnutí svou roli hraje samozřejmě 
i cena. Eva Hibšová k tomu říká: „U zdravot-
nických přístrojů, například u tonometrů, 
naše klienty samozřejmě zajímá poměr 
ceny a výkonu. A v případě bandáží, ortéz 
a ortopedických vložek také funkčnost, 
proto je většinou potřeba, aby si dané vý-
robky vyzkoušeli. Pokud se přesvědčí, že 
daný výrobek jim při řešení jejich problému 
dělá dobře, cena nehraje příliš velkou roli. 
Zároveň klienti velmi dají na osobní zkuše-
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kdy bylo běžné, že klienti jen matně tušili, co 
znamená imunita, je zřejmé, že se v této ob-
lasti nákupní zvyklosti zákazníků velmi změ-
nily, a to i co se povědomí a informovanosti 
týká. Koronavirová pandemie však vnesla 
do této kategorie ještě úplně jiný pohled 
a vzbudila obrovský zájem o imunitu a péči 
o vlastní zdraví.“

Dosud bývala kategorie Imunita výrazně 
ovlivněna sezonou a zájem o ni kolísal v zá-
vislosti na ročním období. „Vždy zásadně 
stoupal v podzimních a zimních měsících, 
tedy v období nachlazení a chřipek. V dů-
sledku pandemie covidu-19 ale zájem o do-
plňky stravy na podporu imunity výrazně 
vzrostl bez ohledu na sezonu,“ popisuje 

Mgr. Petr Mašát, marketingový ředitel ře-
tězce Lékáren IPC. 
Lékárníci také už pár let upozorňují na to, že 
se do této kategorie promítá stoupající 
zájem spotřebitelů o vlastní zdraví. Na další 
související trend poukazuje PharmDr. Libor 
Číhal z Lékárny Pilulka v Břeclavi: „Pro do-
plňky stravy ovlivňující imunitu pravidelně 

přicházeli zákazníci v období září a říjen. 
Typické to je zejména pro rodiny s dětmi 
a starší osoby. Poslední roky ovšem stoupá 
zájem o tuto kategorii i u lidí ve středním 
věku.“ 
Další postřeh doplňuje PharmDr. Zdeňka 
Močárková, vedoucí Lékárny Chrastava: 
„Ohlédnu-li se zhruba o pět až deset zpátky, 

Prodeje přípravků 
na imunitu
nebývale 
rostou

Donedávna platilo, že zájem o přípravky na podporu imunity se 
každoročně začal zvyšovat s blížícím se počátkem školního roku. 
Sezona těchto produktů pak trvala obvykle do konce zimy. Letos 
ale nastaly u kategorie zvané Imunita výrazné změny. Již od jara 
se v důsledku koronavirové infekce prodeje jmenovaných příprav ků 
zmnohonásobily a tato kategorie zažívá nevídaný boom.

PHARMA SEZONA
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Na jaře letělo céčko, nyní 
hlavně déčko
V posledních letech z trhu zaznívá, že je pa-
trný odklon spotřebitelů od klasických vita-
minových přípravků, zejména pak přípravků 
multivitaminových. To ovšem nic nezměnilo 
na tom, že vitamin C si průběžně udržoval 
pozici stálice a zájem o něj nijak zvlášť ne-
opadal. Letos na jaře ovšem prodeje vita-
minu C rostly přímo raketovým tempem. 
„Na počátku roku, během první vlny korona-
virové pandemie požadovali zákazníci pře-
devším vitamin C. V současnosti se jejich 
požadavky přeorientovaly na přípravky s vi-
taminem D,“ říká Mgr. Lukáš Höchtberger 
z Magistra lékárny U Polikliniky v pražských 
Modřanech. Zároveň dodává, že zazname-
nali také zvýšený zájem o přípravky obsahu-
jící betaglukany.
I Zdeňka Močárková má podobné zkuše-
nosti: „V důsledku onemocnění covid-19 
pozorujeme nebývalý boom poptávky po 
přípravcích na imunitu. Rozhodně mezi nej-
vyhledávanější patří vitaminy C a D, zinek 
a přípravky obsahující betaglukany. V sou-
časnosti je zájem tak velký, že opět dochází 
k výpadkům ze stran výrobců a distributorů, 
i když nedostatek není tak markantní jako 
na jaře při první vlně koronaviru.“
Rovněž Libor Číhal upozorňuje na stoupající 
oblibu vitaminu D a problémy s jeho dostup-
ností: „V souvislosti s koronavirovou infekcí 
je zřetelný prudký nárůst zájmu o přípravky 
s vitaminem D, jehož popularita souvisle 
roste už několik let. Nicméně momentálně 
jsme ve stavu, kdy je většina preparátů s vi-
taminem D hůře dostupná.“
Podobně se vyjadřuje také PharmDr. Ivana 
Lánová, vedoucí lékárnice a odborná zá-
stupkyně pražské Lékárny Benu v ulici K Pé-
rovně: „Stálicí je určitě vitamin C, ale nyní je 
preferován vitamin D. Často se prodává 
i Oscillococcinum a betaglukany. V souvis-
losti s céčkem pak Ivana Lánová ještě po-
ukazuje na jeden jev: „Lidé velmi často 
požadují celaskon, což je pro ně synony-
mum pro vitamin C.“
O velké poptávce po vitaminu C mluví i vý-
robci. Ing. Soňa Remová, produktová mana-
žerka společnosti Vitar, potvrzuje, že 
doplňky stravy na podporu imunitního sys-
tému jsou hitem každého podzimu. „Trh se 
jako vždy přizpůsobuje trendům, kterým je 
v současnosti jednoznačně poptávka po vi-
taminu D3. Koronavirová krize zájem o pro-
dukty určené pro podporu imunity 
několikanásobně zvýšila. Kromě uvedeného 
vitaminu D3 pak zejména o vitamin C v růz-
ných formách, tedy o effervescenty, tablety, 
kapsle nebo stickpack,“ popisuje. 
Vedle enormního zájmu o jmenované pro-
dukty akcelerovala koronavirová infekce 
i další trend, který postupem let posiloval, 
a to on-line nákupy. „Tento trend se nevy-
hnul ani lékárenství. Řada lékáren dnes pro-
vozuje kromě kamenné prodejny také 
internetovou a mnohonásobně vyšší zájem 
o nákup zažíváme i přímo v našem 
e-shopu,“ říká Mgr. Jana Adamcová, koncer-
nová ředitelka divize OTC a Rx společnosti 
Neuraxpharm Bohemia.  

Vliv médií nabral na síle
U většiny lékárenských kategorií lze konsta-
tovat, že zákaznický zájem o jednotlivé pro-
dukty bývá v určité míře ovlivněn reklamou 
a informacemi, které lidé čerpají z internetu 
a sociálních sítí. Nejinak tomu bylo i u pří-
pravků na podporu imunity. Letos se ale 
v důsledku zmiňované pandemie dostal vliv 
médií do úplně jiné dimenze. Potvrzují to jak 
lékárníci, tak výrobci. „V poslední době se 
rozhodování spotřebitelů hodně řídí infor-
macemi ve sdělovacích prostředcích a ná-
zory odborníků, co může nebo nemůže 
pomoci s bojem proti koronaviru,“ podotýká 
PharmDr. Marcela Kaňková, obchodní ředi-
telka společnosti Dr. Müller Pharma. 
Eva Broučková, country manager společ-
nosti Generica Bohemia, na dotaz, podle ja-
kých kritérií se spotřebitel při výběru 
přípravků na imunitu rozhoduje, odpovídá: 
„Na tuto otázku nelze kvůli současné covi-
dové situaci jednoznačně odpovědět. 
V dnešní době stačí článek na internetu 
o tom či onom vitaminu, produktu a po-
dobně a ihned stoupnou jeho prodeje. 
Z toho je evidentní, že jakkoli mnozí epide-
mii koronaviru zlehčují, v soukromí ji sledují 
a zásobí se mnohdy i zbytečně velkým 
množstvím produktů.“
Také Radek Sajvera, předseda představen-
stva společnosti Rapeto, uvádí, že letošní 
rok je zcela ve znamení koronavirové pande-
mie, která s sebou přinesla skokové výkyvy 
v poptávce po doplňcích stravy jak v kvan-
titě, tak s ohledem na jejich složení. „Lidé 
byli významně ovlivněni médii, internetem 
nebo sociálními sítěmi. Zájem zkratkovitě 
přeskakoval od megadávek vitaminu C k vi-
taminu D a řadě dalších látek. Samozřejmě, 
jednalo se o první zkušenost s takovým one-
mocněním a určitá dávka hysterie je pocho-
pitelná. Během takzvané druhé vlny je již 

patrná vyšší míra sofistikovanosti poptávky 
i všeobecných doporučení napříč různými 
médii,“ popisuje. 
O mimořádnosti letošního roku a jeho vlivu 
na spotřebitelské nákupní zvyklosti mluví 
i Petr Mašát: „Máme zkušenosti, že si klienti 
nechávají v poslední době od expedientů 
rádi poradit. V tomto pandemickém období 
je to ale podle mého složitější než dříve, pro-
tože internet výrazně posílil svou pozici. 
Mnoho lidí je na home officu a velmi rádi 
z něj takříkajíc nasávají informace. Jsem 
rovněž přesvědčen, že internet a sociální 
sítě jako zdroj informací meziročně zásadně 
získaly na významu. Bohužel pak nejsou 
spotřebitelé ovlivněni pouze reklamou, ale 
mnohdy i zavádějícími články se zaručenými 
radami, jak koronavirové infekci předcházet. 
Často se stávalo, že na renomovaném 
serveru ráno vyšel článek s radami nebo in-
formacemi o studiích přípravků spojených 

s koronavirem a do pár hodin byly zásoby 
uvedeného produktu vyprodány, a to nejen 
v lékárnách, ale i u distributorů.“ Jak Petr 
Mašát dále uvádí, míra manipulovatelnosti 
veřejnosti ho celkem nemile překvapila. 
„I velice zkušení expedienti pak zákazníkům 
složitě vysvětlovali, že pět balení tablet ob-
sahujících paracetamol opravdu nefunguje 
jako prevence virových infekcí a že by si ne-
uváženým užíváním mohli ublížit,“ doplňuje. 

Poradenství má stále 
nezastupitelnou váhu
Navzdory tomu, co bylo řečeno o součas-
ném enormním vlivu médií a sociálních sítí 
na nákupní chování spotřebitelů, stále platí, 
že lidé si ohledně výběru vhodného pro-
duktu rádi nechají v lékárně poradit. „Zákaz-
níci většinou přicházejí s přáním, že chtějí 
,něco na imunitu‘. Často také uvádějí kon-
krétně vitamin C. Vždy se na základě rozho-

inzerce
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voru s nimi snažíme zjistit, co je případně 
trápí, jaké jsou jejich potřeby, zjišťujeme 
i případné kontraindikace a na základě toho 
se jim pak snažíme vybrat přípravek takříka-
jíc šitý na míru,“ objasňuje Libor Číhal. 
Ještě podrobněji popisuje jednotlivé zákaz-
nické skupiny a jejich požadavky magistr 
Höchtberger: „Do lékárny k nám chodí 
z velké části maminky, které navštěvují dět-
ské lékařky v blízkém okolí. Často se stává, 
že už přicházejí s doporučením na konkrétní 
přípravek. Případně mají již produkt vyzkou-
šený a přijdou si ho pouze dokoupit. Tato kli-
entela tvoří přibližně polovinu případů. Dále 
přicházejí zákazníci, kteří mají konkrétní po-
žadavek. Když se jich však podrobněji ze-
ptáme, zjistíme, že pro ně požadovaný 
přípravek není vhodný, protože vlastně ne-
splňuje to, co si od něj slibují. Těm následně 
poradíme vhodnou alternativu. Tato skupina 
představuje zhruba třetinu klientely. Zbytek 
jsou pak lidé, kteří se jdou do lékárny pora-
dit bez předchozí představy o konkrétním 
,vitaminu na imunitu‘. Osobně mám pocit, 
že spotřebitelé, kteří si udělají internetový 
průzkum a na jeho základě se rozhodnou 
pro konkrétní přípravek, ho rovnou na inter-
netu objednají, takže se k nám do lékárny 
nedostanou nebo jen v mizivém případě ex-
pedic.“
Podle Zdeňky Močárkové i zákazníci, kteří 
jsou bohatě vybaveni informacemi ohledně 
dostupných imunomodulačních látek, často 
nechávají výběr konkrétního přípravku 
na personálu lékárny. „Klienti si od nás ne-
chávají poradit, velmi pozitivně zde působí 
vlastní zkušenost lékárníka, když zákazní-
kovi může říct, že má přípravek odzkoušený 
ve vlastní rodině. Nakupující se také často 
zajímají o vhodnou délku užívání a o chu-
ťové vlastnosti přípravku určeného pro děti. 
Za kvalitu a hlavně účinek jsou mnohdy 
ochotni zaplatit téměř jakoukoliv cenu,“ 
říká.
„Dobrá zpráva je, že se spotřebitel i nadále 
při výběru konkrétního produktu rozhoduje 

především na základě názoru odborníka, ať 
se jedná o lékaře či lékárníka. I my klademe 
na odborné poradenství u našich produktů 
stále nezastupitelný důraz. I proto je zákaz-
níci zakoupí pouze v lékárnách, nikoliv 
v jiných typech obchodů. Stále více spo-
třebitelů si ovšem vyhledává přímou radu 
u výrobce či distributora, alespoň u nás 
tomu tak je,“ pochvaluje si Jana Adam-
cová.  

Zájem o přírodní složky 
trvá
Přestože lze letošní rok označit za abnor-
mální, neznamená to, že by v kategorii Imu-
nita nepokračovaly trendy započaté 
v minulosti. Jedním z nich je bezesporu pre-
ferování přípravků na přírodní bázi. Potvr-
zuje to například Johana Hustáková, brand 
manager společnosti Stada Pharma CZ: 
„V posledních letech vnímáme mimo jiné 
zvýšený zájem o produkty s přírodními slož-
kami.“ 
Podobně se vyjadřuje i Zuzana Rajčániová, 
obchodní ředitelka společnosti Bene-
pharma CZ, která vyzdvihuje, že se spotřebi-
telé zajímají o to, zda doplněk stravy 
obsahuje syntetické či přírodní složky. 
„Upřednostňované jsou přípravky bez ob-
sahu syntetických konzervačních látek 
a chemických přísad. Lidé se také ptávají, 
zda produkt nemá alergizující účinky a zda 
je vhodný například pro diabetiky, vegeta-  
riány a podobně,“ popisuje ředitelka Rajčá-
niová. A Zdeňka Močárková připojuje, že 
vzrostl zájem o fytoterapii a homeopatii.
Johana Hustáková pak ještě zdůrazňuje, že 
spotřebitelé se aktuálně čím dál víc zajímají 
o to, co přesně konzumují a odkud látky ob-
sažené v doplňcích stravy pocházejí. „Pokud 
informace nenajdou na obalech, často se 
doptávají přes sociální sítě nebo na oficiál-
ních webových stránkách jednotlivých zna-
ček. Pokud jde o produkty pro děti, je u nich 
stále důležitá barevnost, lákavý obal, chuť 
a tvar výrobku,“ vyjmenovává. 

VÝBĚR NOVINEK

Benepharma CZ
Jamieson Vitamin C + Immune Shield Gummies – doplněk stravy 

s vitaminem C obohacený o vitaminy D3, B12, zinek a extrakt z bezu, 
ve formě želatinových pastilek; Jamieson Vitamin D3 1000 IU softgels – 

výrobce deklaruje, že vitamin D3 je vyroben speciální patentovanou 
technologií Quali -DTM z čistého lanolínu získaného z vlny ovcí chovaných 
na slunečných pastvinách Nového Zélandu, díky obsahu triglyceridů se 

středně dlouhým řetězcem jako nosiče může být vitamin D dokonale 
využit organismem; Jamieson Lyzin + Zinek & Vitamin C – podle výrobce 

pomáhá předcházet či zmírňovat také průběh herpetické infekce; 
Jamieson K2 220 µg + D3 1 000 IU – výrobce deklaruje synergický 

účinek při posilování imunity; Jamieson Super Garlic Oil 1500 mg – 
obsahuje výtažky z česneku v nerafinovaném oleji ve formě lehce 

polykatelných kapslí, účinkuje jako čerstvý česnek, ovšem bez 
nežádoucího charakteristického aroma

Dr. Müller Pharma
Dr. Müller Vitamin D3 ústní sprej – doplněk stravy v tekuté formě, 

obsahuje 500 IU vitaminu D3 v jedné dávce, v balení je 240 dávek

Imunoglukan CZ 
Imunoglukan P4H® Acute! Kids – tekutý doplněk stravy pro krátkodobou 

podporu imunitního systému (přispívá k normální funkci imunitního 
systému) a dýchacích cest (přispívá k normální funkci dýchacích cest), 

obsahuje 8 složek – např. Imunoglukan®, vit. C a zinek a rostlinné 
výtažky – působících svým vzájemným účinkem synergicky, je určen pro 

děti od 3 let a dospělé, dávkuje se podle hmotnosti a podává nejlépe 
mezi jídlem min. po dobu 5 dní, ve 100ml balení

Neuraxpharm Bohemia
duopack Preventan® Clasic 90 tbl. s antibakteriálním gelem zdarma; 
Vitamin C 1000 IMU-Strong – podle výrobce jde o extra silný vitamin C 

1000 mg v tabletách s unikátní formou řízeného postupného uvolňování 
vitaminu C do organismu, jehož je dosaženo pomocí unikátní lipidové 

matrice, která obsahuje speciální patentovanou přídatnou látku 
Compritol® 888 ATO, účinnost posílena 25 mg extraktu z šípku, produkt 

je určen dospělým a dětem od 12 let

Rapeto
Pangamin Imunita s vitaminem D2 a selenem – podle výrobce se jedná 

o biologickou formu vitaminu D2, selen v organické vazbě a betaglukany 
z kvasnic, ojedinělý výrobek na našem trhu představující zajímavou 

alternativu pro vegetariány, vegany a všechny, kdo preferují nesyntetické 
a neživočišné formy vitaminů 

Stada Pharma CZ
Marťánci Gummy podzim–zima – želatinové multivitaminy na podporu 

imunity pro děti od 3 let, s novými příchutěmi, kromě vitaminů obsahují 
i extrakt z rakytníku

Vitar
Vitar EKO Friendly – nová řada obsahuje 7 doplňků stravy, z nichž Vitar 

EKO Probiotika a Vitar EKO Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním 
jsou určeny na podporu imunity, celá řada je koncipována ekologicky 

s minimalizací zbytkového odpadu

V
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Dalo by se říci, že rybí olej hraje 
svoji roli odnepaměti. Na počátku 
byl rybí olej používán například jako 
olej do lamp. Již v roce 1645 se ob-
jevují první zprávy, že rybí olej by 
mohl být prospěšný pro zdraví. 
Nová kapitola v historii rybího oleje 
se začala psát až díky farmaceutovi 
Peteru Möllerovi, který u lidí žijících 
na norském pobřeží zazname-
nal nižší výskyt nemocí. Důvodem 
byla právě častá konzumace rybího 
oleje. K výrobě kvalitního rybího 
oleje se používají tresčí játra již 
od roku 1854 (u tresek se tuk hro-
madí v játrech společně s vitaminy 
A a D). Výsledkem je olej bohatý 
na omega-3 mastné kyseliny a dů-

ležité vitaminy, zejména vitamin D, 
který je v současné době tak často 
skloňovaný ve spojení s imunitou.

Omega3 mastné kyseliny 
EPA a DHA obsažené v rybím 
oleji jsou důležitými stavebními 
jednotkami všech buněk 
lidského organismu.  
„Omega-3 mastné kyseliny EPA 
a DHA mají pozitivní vliv na imunitní 
systém, kardiovaskulární systém 
a také podporují zdravý vývoj kostí. 
Organismus je neumí sám vyrábět 
v dostatečném množství, a tak je 
třeba mu je dodávat. Protože skvělým 
zdrojem omega-3 mastných kyselin je 
rybí olej, doporučuje se jeho každo-

denní konzumace dospělým i dětem. 
Tyto zdraví prospěšné látky totiž také 
zajišťují správné fungování mozku 
a mají vliv i na správný vývoj kognitiv-
ních funkcí,“ popisuje RNDr. Pavel 
Suchánek,  výzkumný a vývojový pra-
covník Institutu klinické a experimen-
tální medicíny (IKEM).

Rybí oleje Möller’s
Značka Möller’s patří mezi nejstarší 
norské značky, soustředí se na výrobu 
a vývoj doplňků stravy založených 
na benefitech omega-3 mastných ky-
selin. Zásadní vždy bylo vyrábět jen 
takové produkty, které lidé skutečně 
potřebují a které prokazatelně posilují 
zdraví. 

Navzdory všem předsudkům o výrob-
cích založených na rybím oleji je 
značka Möller’s tolik oblíbená také kvůli 
tomu, že její produkty dobře chutnají, 
a tak je mohou (a chtějí) konzumovat 
i malé děti. Získala prestižní ocenění 
za „Výjimečnou chuť“ od Mezinárod-
ního institutu chuti a kvality v Bruselu 
(ITQI), v jejíž porotě jsou dokonce i ku-
chaři ocenění michelinskou hvězdou.
Ryby v přípravcích Möller’s pocházejí 
výhradně z oblasti ostrovů Lofoty, leží-
cích v Norském moři, a jsou vždy 
čerstvě loveny a před výrobou nejsou 
játra ani 24 hodin stará. Díky tomu 
vzniká rybí olej té nejvyšší kvality. 
Tresky přitom nejsou tímto lovem 
ohroženy.

inzerce

Rybí olej – zázrak 
z norské přírody
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tuace kolem koronaviru změnila nejenom 
chod celého světa, ale i trendy a vývoj pro-
duktů v uvedené kategorii. Zákazníci se sice 
stále velmi zajímají o složení produktů, ale 
ukazuje se, že více preferují ty, které dekla-
rují vyšší, ověřenou a prokázanou kvalitu 
složení a také bezpečnost i při dlouhodo-
bém užívání.“ Kromě toho uvádí, že se zá-
kazníci nerozhodují pouze na základě ceny, 
ale zajímá je kvalita, ověřená účinnost, tra-
dice značky a v neposlední řadě i komfort 
při užívání. 
Johana Hustáková zase připomíná, že v tu-
zemsku je stále mnoho spotřebitelů, pro něž 
je důležitý poměr ceny a hodnoty, což potvr-
zuje i Zuzana Rajčániová: „Lidé kladou také 
důraz na poměr ceny výrobku k jeho kvalitě 
a všímají si i certifikátů kvality.“

Poptávka je motorem 
inovací
Každý rok se nabídka produktů na podporu 
imunity rozšiřuje o novinky a inovované pří-
pravky, za jejichž zrodem stojí samozřejmě 
i současné trendy a požadavky spotřebitelů. 
A objevují se i inovace obalové, do nichž se 
pustila například společnost Vitar. „Na trh 
jsme uvedli novou řadu Vitar EKO Friendly. 
Snažili jsme se dosáhnout co nejvyšší 
možné eliminace zbytkového odpadu,“ po-
dotýká Soňa Remová.

Hned o několik novinek se rozrostla nabídka 
tolik žádaného déčka. „Na jaře jsme uvedli 
na trh Dr. Müller Vitamin D3 ústní sprej jako 
doplněk stravy v tekuté formě. Je proká-
záno, že vitamin D3 je důležitý pro správné 
fungování imunitního systému. Náš přípra-
vek obsahuje 500 IU vitaminu D3 v jedné 
dávce a v balení je 240 dávek,“ říká Marcela 
Kaňková. 
Další novinkou je pak Pangamin Imunita 
s vitaminem D2 a selenem, který na trh 
uvedla společnost Rapeto. „Vitamin D je 
syntetizován v pokožce vlivem UV záření, 
jehož přirozeným zdrojem je slunce. Jeho 
doplňování jinou formou se ve většině pří-
padů děje prostřednictvím synteticky vytvo-
řených látek. V naší novince je obsažený 
vitamin D aktivovaný přímo v živých kvasni-
cích UV světlem. Na kvasnicích vázaný selen 
je pro organismus dobře dostupný a spolu 
s vitaminem D2 a betaglukany, které jsou 
přirozenou součástí kvasnic, tvoří funkční 
komplex pro náš imunitní systém. Ve vztahu 
ke složení různých přípravků se často setká-
váme se slovy jedinečný, výjimečný, uni-
kátní, ale v případě Pangaminu Imunita to 
platí dvojnásob, protože podobný výrobek 
na trhu není. Zároveň je plně v souladu se 
stále sílící poptávkou po přírodních produk-
tech bez chemické zátěže,“ popisuje Radek 
Sajvera. 

celou rodinu,“ vyjmenovává Ivana Lánová. 
Podle zkušeností Petra Mašáta jsou nejsklo-
ňovanějšími parametry zejména účinek lé-
čiva či doplňku stravy, dávkování a cena. 
„Zákazníci vždy preferují produkt, s nímž se 
již setkali, nicméně dobře komunikované 
novinky jsou přijímány celkem pozitivně,“ 
podotýká a Libor Číhal připojuje, že kromě 
účinnosti se klienti zajímají i o dobu, po kte-
rou mohou přípravek užívat, a také o to, zda 
ho mohou užívat specifické věkové skupiny, 
jako například děti či senioři.
Další postřehy doplňuje Lukáš Höchtberger: 
„Zákazníky zajímá, zda přípravek obsahuje 
dostatečné množství vitaminu D, které je 
potřeba pro podporu imunity. Jedná se o ko-
moditní zboží, kde nakupující nejsou navyklí 
na určitý brand. U přípravků s imunoglukany 
či hlívou pátrají po rozdílu mezi extraktem 
imunoglukanů a používáním produktů obsa-
hujících části hlívy.“
Také výrobci poukazují na důležitost účin-
nosti přípravku a upozorňují i na další fak-
tory ovlivňující výběr konkrétního produktu. 
„Spotřebitel se rozhoduje podle ceny, slo-
žení a také podle množství účinných látek 
nebo vitaminu, které přípravek obsahuje,“ 
říká Soňa Remová. 
Na významný faktor v podobě účinnosti 
upozorňuje také Jana Adamcová a připojuje 
i postřeh o vlivu koronavirové infekce: „Si-

Ačkoliv se v posledních měsících zvýšila ob-
liba hlavně vitaminu D, stále platí, že popu-
lární jsou také betaglukany, nukleotidy 
a aminokyseliny, přípravky s rakytníkem či 
bakteriální lyzáty a bovinní kolostrum. „Mezi 
méně prodávané patří přípravky známé 
z tradiční medicíny v Japonsku, Číně a Ko-
reji, jako je například housenice čínská, 
lesklokorka či houževnatec jedlý. Nicméně 
tato skupina získala na popularitě pro svůj 
účinek nejen imunomodulační, ale zejména 
protinádorový, antivirový a hepatoprotek-
tivní,“ objasňuje doktorka Močárková.
Pár postřehů ohledně konkrétních látek při-
pojuje i Lukáš Höchtberger: „Roste spotřeba 
přípravků obsahujících imunoglukany, což 
do jisté míry ovlivňuje skutečnost, že pro je-
jich správnou funkci je třeba je užívat pravi-
delně. Poměrně významně oslabil zájem 
o echinaceu, která byla hitem předchozích 
let.“

Jde hlavně o účinnost
Když přijde řeč na to, oč se zákazníci při vý-
běru a nákupu přípravků na imunitu nejčas-
těji zajímají, panuje v podstatě shoda v tom, 
že jde především o účinnost. I když okrajo-
vou záležitostí není ani cena. „Klienti se zají-
mají především o účinek, ale také o velikost 
balení, aby jim přípravek vystačil na delší 
dobu. Kupují i více balení, aby měli pro 
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Marketing musí být 
flexibilní
Obecně platí, že firmy mimo jiné v souvis-
losti s uvedením novinek na trh plánují nej-
různější kampaně. Letos, v době covidové, 
je ale jakékoliv plánování obtížnější. 
„Tradičně jsme byli zvyklí každou kampaň 
plánovat, následně vyhodnocovat a porov-
návat s předchozím obdobím. Bylo s čím, 
což v letošním roce neplatí. Situace je zcela 
jiná a pro marketing nyní platí potřeba ma-
ximální flexibility. Bleskově reagovat na mě-
nící se poptávku, improvizovat, přemýšlet 
zcela jinak než před rokem či dvěma,“ popi-
suje Radek Sajvera a doplňuje: „Snažíme 
se, aby to tak bylo. Někdy se to daří, někdy 
méně. Učíme se a měníme zažité zvyklosti 
za pochodu. Ale v každém případě chceme 
být v komunikaci se zákazníky srozumitelní 
a nepřiživovat jejich strach. Stavíme na tra-
dici, kvalitě a důvěryhodnosti, nabízíme 
stále více výrobků, které jsou takzvaně pří-
rodě na dosah, na což český spotřebitel 
takříkajíc slyší.“
Jana Adamcová se zase v souvislosti 
s osvědčenými formami prezentace pro-
duktů zmiňuje o důležitosti spolupráce s lé-
kaři a lékárníky. A také o tom, že vsadili 
na nový způsob edukace spotřebitelů for-
mou webových osvětových projektů. „Loni 
jsme se zapojili jako generální partner 
do projektu tydenimunity.cz, letos jsme 
spustili vlastní osvětový projekt na webo-
vých stránkách psychobiotika.cz. Co se týká 
konkrétních nabídek, jsou mezi našimi zá-
kazníky stále oblíbená dárková a zvýhod-
něná balení nebo limitované edice 
některých produktů se soutěžemi. Soutěže 
jsme také přesunuli na facebookovou 
stránku Preventanu a do rádií. A stejně jako 
všichni čas od času nabízíme slevy, dopravu 
zdarma nebo zvýhodněná dvoubalení,“ vy-
jmenovává. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

I společnost Generica Bohemia přišla 
s novým produktem obsahujícím mimo jiné 
vitamin D3. Jde o doplněk stravy Immune 
complex. „Obsahuje vyváženou kombinaci vi-
taminů C a D3, které přispívají ke správnému 
fungování imunitního systému, a unikátní pří-
rodní komplexní polysacharid betaglukan 
(1,3/1,6 D). Tyto tři účinné látky působí sy-
nergicky. Právě synergické působení určitých 
komplexů, k nimž řadíme kombinace vita-
minu C, D3, nukleotidů, přírodních extraktů či 
případně i vitaminu K2, patří k významným 
inovacím v uvedené kategorii. Nejde tedy ani 
o to používat tak vysoké dávky jednotlivých 
složek, spíše jde o jejich vyváženost a násled-
nou účinnost,“ objasňuje Eva Broučková.
Novinkou letošního podzimu jsou Marťánci 
Gummy podzim–zima. „Jde o multivitaminy 
v želatinové formě na podporu imunity pro 
děti od tří let. Hravé tvary a nové chutě jsou 
pro děti lákavé, a maminky je tak nemusí 
do užívání nutit. Vedle spousty vitaminů pro-
dukt obsahuje také rakytník,“ říká Johana 
Hustáková. 
Vitamin C 1000 IMU-Strong je název další 
novinky, s níž přišla společnost Neurax-
pharm Bohemia. Jak vyzdvihuje Jana Adam-
cová, jedná se o extra silný vitamin C 
v tabletách s unikátní formou řízeného po-
stupného uvolňování. „Řízeného, pomalého 
a postupného uvolňování je dosaženo po-
mocí unikátní lipidové matrice, která obsa-
huje speciální patentovanou přídatnou látku 
Compritol® 888 ATO. Uvolňování z matrice 
je řízeno difuzí, což je proces samovolného 
rozptylování částic v prostoru. Tento origi-
nální produkt je určen dospělým a dětem 
od 12 let. Jeho účinnost je navíc posílena 
25 mg extraktu z šípku,“ nastiňuje Jana 
Adamcová.
Také společnost Benepharma CZ má 
ve svém portfoliu novinek výrobky s tolik žá-
danými vitaminy D a C. Jde například o Ja-
mieson Vitamin D3 1000 IU v kapslích, 
Jamieson Vitamin C + Immune Shield Gu-
mmies či Jamieson Lyzin + Zinek & Vitamin C.

V

Vliv má nejen 
klasická reklama

„V lékárně téměř každý druhý zákazník přikoupí něco z podpůrných prostředků, ba 
dokonce přijdou i tací, pro něž je návštěva lékárny premiérou. Ti požadují něco 

na imunitu. Cokoliv. Skoro by se dalo s nadsázkou říci, že potřebují hlavně koupit něco, 
co je doporučováno v médiích. Domnívám se, že placebo by v tomto případě fungovalo 
výborně. Lidé jsou ovlivněni v takových situacích nejen klasickou reklamou, ale zejména 

různými články a diskusemi na internetu a sociálních sítích, televizními debatami 
a podobně.“

PharmDr. Zdeňka Močárková,
Lékárna Chrastava
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Proč jste si vybrala studium farmacie?
Je těžké se rozhodovat o budoucím povolání v 8. třídě, tak prostě museli po-
moct rodiče. A jejich nápad s lékárnou mě okouzlil tím spíš, že tehdejší lé-
kárny ještě voněly bylinkami a kafrem. Navíc je lékárna tak čistá a pomáhá 
se tam lidem. 

 Jak dlouho pracujete za tárou?
Letos je to 20 let a neměnila bych ani na vteřinu. Je to krásná práce, těší mě 
při ní potkávat nové lidi i stálé pacienty, seznamovat se s novými osudy. Ne-
přestává mě to bavit ani teď, kdy nám v lékárně kvůli covidu chybí deset ko-
legů. Užívám si to, protože prožívám dosud nepoznané a zvedá to příjemně 
adrenalin. Mám smysl pro dobrodružství, za což asi může moje částečně ma-
ďarská krev. Ale lékárenské odpovědnosti ve mně zbývá také dost.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Baví mě její pestrost. Působím jako odborný zástupce čtyř pražských pobo-
ček a mám v portfoliu všechny typy lékáren. Těší mě vděční pacienti, což se 
projevilo zvlášť na začátku koronakrize, kdy nám nosili různé pozornosti. 
Mám radost i ze spokojených podřízených, jinak bych už několik let neměla 
tak stabilní tým. A projevilo se to i zcela nedávno, kdy náš konkurent chtěl 
přetáhnout kompletní sestavu z jedné lékárny a nabídku podepřel velmi láka-
vým náborovým příspěvkem. A stejně ani jeden z kolegů neodešel. Při své 
práci poznávám široké spektrum klientů, kolegů i lékařů, jejich rozdílnou pre-
skripci i nákupní zvyklosti klientů v různých typech lékáren. Jediné, co mě ne-
baví, je administrativa, ale mám štěstí na kolegyňky, které mi od téhle tíhy 
ulevují.

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Hlavně pohled veřejnosti na lékárníka. Na počátku doby covidové, když bylo 
všechno zavřené včetně řady ordinací, nás pacienti vnímali jako první linii 
českého zdravotnictví. Jakmile ale došlo k rozvolnění, měli najednou problém 
nasadit si roušku a chránit nás. Najednou jako by nechápali, proč se mají 
chovat jinak u nás než v sousedním butiku. Přitom v čekárně u doktora či or-
dinaci by jim na tom nic divného nepřišlo. Byl to paradox, ale asi taky výraz 
toho, že ztrácejí trpělivost. Koho bych tím proutkem švihla pěkně zostra, jsou 
ale politici, kteří pro lékárníky nenašli žádné slovo uznání za víc než půlrok, 
co s covidem žijeme. 

 Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Jde o moderní pružný časopis, který řeší aktuální témata. Dívá se na náš 
obor v obou aspektech – odborně i obchodně, a ten, kdo dneska „lékárni-
činu“ dělá, ví, že jedno od druhého oddělit prostě nelze. V tomhle ohledu po-
máhá s orientací. A pomáhá tomu i jeho velkorysý formát a dobrá grafika.

1

9
8
7

6Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Coby vedoucí lékárník působím v prostorné lékárně v obchodním centru v praž-
ských Letňanech. Prošla velkorysým remodelingem a je krásná. Je to jedna 
z nej elegantnějších poboček v celé síti. Je výjimečná širokým sortimentem a má 
velké dermocentrum s odbornou poradkyní. Kromě rozšířené nabídky kosmetic-
kých přípravků nabízíme sortiment pro maminky s dětmi, kojeneckou výživu 
i hračky, ale i rozšířenou nabídku bandáží a jiných zdravotnických potřeb.

O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
V současnosti jasně o přípravky na imunitu (vitaminy C a D, selen i zinek), dezin-
fekční prostředky a ochranné pomůcky. Na začátku koronakrize vedly, jen co 
byly dostupné, roušky, v poslední době se zájem klientů dost přesouvá ke dvoj-
kovým respirátorům.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Pracuji v síti lékáren provozované firmou, která má marketing na vysoké úrovni 
a věnuje se mu centrálně, i když specifické lokální možnosti také máme. Ale 
velký kus práce udělané na ústřední úrovni mi dává prostor soustředit se víc 
na vlastní činnost farmaceuta. 

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Ano, pravidelně, máme ve firmě propracovaný systém interního vzdělávání, 
který určuje úroveň péče v našich lékárnách. Oceňují ho i čerství absolventi fa-
kulty, kteří k nám nastupují. Propojení lékárenské teorie s praxí se u nás věnuje 
velká pozornost.

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Vidím ji v další elektronizaci systému. Propojením různých databází by se mohla 
zkvalitnit lékárenská péče i racionální terapie. Jasně to ukázal eRecept, který se 
stal dílčím řešením za koronakrize. Díky němu jsme mohli třeba rozjet rezervaci 
předpisových léků. A hlavně věřím v pokrok ve vývoji nových léků. 

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Momentálně je zažívám se seniory, jsou roztomile ztraceni v našem e-světě, 
v němž se naráz ocitli. Ale perou se s tím statečně. A my jim při tom rádi pomů-
žeme.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Na grilovačce s kamarády, při večeři s přítelem, lyžovačkou s dětmi nebo slad-
kým nicneděláním u rodičů v Košicích.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Můj jednoznačný favorit je hořčík. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

za tárou

Do lékárny mě 
nasměrovali 
rodiče

Mgr. Daniela 
Vondráčková o sobě

Narodila jsem se v Košicích a mé rodiče natolik okouzlila čistota a vůně lékárny, že se 
rozhodli mít ze mě lékárnici. Dnes jsem jim za to nesmírně vděčná. Po ukončení střední 
zdravotní školy jsem dva roky sbírala zkušenosti jako laborantka, poté jsem úspěšně 
absolvovala farmaceutickou fakultu v Bratislavě. Postupně jsem pracovala v různých 
typech lékáren v Praze i mimo ni. Nyní působím jako odborný zástupce čtyř pražských 
lékáren Dr. Max. V naší on-line poradně se specializuji na péči o těhotné ženy, maminky 
a děti. Mám ráda lidi, společnost, kavárny a dobré jídlo. Miluji výzvy, jsem často naivní 
a lehkovážná, ale je mi tak fajn. Celotýdenní provoz lékárny mi dává sice zabrat, ale 
o to víc si vážím chvil strávených s partnerem a dětmi.

Lékárna Dr. Max
OC Letňany

Veselská 663, Praha 9
Po–ne: 9.00–21.00
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V příštím čísle si přečtete

V rámci rubriky Pharma 
aréna zhodnotí zástupci 
našeho lékárenství uplynulý 
rok na tuzemském 
lékárenském trhu.

Vývojem, jakým v uplynulých měsících prošla 
kategorie přípravků na nachlazení, kašel, 
rýmu a chřipku, se budeme zabývat v rámci 
rubriky Pharma sezona.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O tom, co v současnosti klade na 
naši psychiku největší nároky, 
i o tom, jak se o ni starat, aby se 
člověk v nelehkých dobách takříka-
jíc nezbláznil, jsme si povídali 
s psychologem, mentorem, 
koučem a pedagogem 
PhDr. Marianem Jelínkem, Ph.D.

Rubrika 
Monitor trhu
U českých spotřebitelů se už ně-
kolik let projevuje snaha mít své 
zdraví více pod kontrolou a le-
tošní epidemie tento trend ještě 
zdůraznila. Ze zdravotnických po-
třeb proto mají lidé zájem zvláště 
o přístroje, které pomáhají zjišťo-
vat jejich fyzický stav.

Rubrika Pharma 
fokus
Jak se covid-19 liší od jiných 
virových respiračních nákaz? 
Na toto téma debatovali odbor-
níci v rámci interaktivní konfe-
rence, při níž byla představena 
nejnovější data o novém koro-
naviru, včetně recentních vý-
sledků observační studie 
s erdosteinem.  

Rubrika 
Pharma sezona
Kategorii s názvem Imunita se 
letos nebývale daří. Prodeje 
přípravků na podporu imunity 
jsou rekordní a zájem o ně-
které produkty je tak enormní, 
že z lékáren mizí doslova před 
očima. Navíc poptávka po 
těchto přípravcích je na rozdíl 
od minulých let prakticky celo-
roční.

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

V rubrice Pharma monitor 
se zaměříme na kategorii 
přípravků proti bolesti i na to, 
jaké novinky se v ní na trhu 
v poslední době objevily.
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Diskutujte s námi
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prezentace

akta a mýty o zdravém 
životním stylu – to byl 
název prezentace Kate-
řiny Cajthamlové, která 
v jejím úvodu poukázala 
na to, že se v současnosti 
velmi mění ideál krásy. 
Muži a ženy se začínají 
sbližovat ve svých rolích, 

ale to nic nemění na tom, že se traduje, že 
žena má být převážně krásná a muž pře-
vážně úspěšný. „Kalokagathia, harmonický 

ideál řecké krásy, kdy každý člověk měl být 
fyzicky a psychicky harmonizován, se trochu 
přesunul do polohy, že je nejdůležitější, jak 
člověk vypadá, a příliš nezáleží na tom, 
o jakou jde osobnost. Změnil se i vztah 
lidem k silným, kterým se začalo říkat tlustí. 
V současnosti převládá ideál štíhlosti. 
A změnil se i vztah ke sportu, který se vý-
razně profesionalizuje a odděluje se od běž-
ného sportování, což se projevuje hlavně 
na dětském zdraví,“ vyjmenovala.
Na to navázala pasáží zaměřenou na stavbu 

těla, která je ze 40 % dána genetikou, tedy 
po biologických rodičích. Upozornila, že 
v současnosti je výrazným způsobem prosa-
zována hmotnost jako určující faktor pro to, 
abychom řekli, zda je člověk zdráv či nikoliv. 
Do roku 1998 platila norma BMI (Body 
Mass Index) v rozmezí 19–27 kg/m2 , kdy 
nadváha začínala od 27 kg/m2. Podle 
Gaussovy křivky rozložení BMI do té doby 
platila úzká norma 21 až 25 kg/m2, širší 
norma byla od 20 kg do 27 kg/m2. Podvá-
hou bylo označováno rozmezí 19 až 

MUDr. Kateřina Cajthamlová
lékařka a psychoterapeutka

Diety 
nadhodnocujeme 

a zoufale málo 
se hýbáme

F

Důležité vzkazy

•  Voda z vodovodu je levnější než 
balená a má optimální obsah mi-
nerálů. 

• Nadbytečně pijeme slazené a mi-
nerální vody. U minerálních je 
třeba sledovat složení a poměr 
minerálů a nikoliv je pít, ale užívat.

•  U betaglukanů z ovsa je potvr-
zený efekt na snižování choleste-
rolu, proto bezdůvodné vylučování 
obilovin ze stravy může narušit 
normální hladinu cholesterolu.

•   Diety se nadhodnocují, ale to, co 
nám schází, je pohyb. Po roce 
1989 se omezil pohyb všech 
v průměru na desetinu, a od té 
doby stoupl v populaci výskyt civi-
lizačních a metabolických chorob 
na dvoj- až trojnásobek. Napří-
klad u dětí pohyb klesl ze zhruba 
50 hodin týdně na současné tři 
hodiny, proto se obezita objevuje 
v nižších věkových kategoriích.

•   Jíst je třeba pravidelně, je nutné 
dbát na dostatek všech živin 
a správný poměr mikroživin, 
z nichž nám chybí hlavně zinek 
a selen.

•   Dbát je třeba na dostatek 
spánku – spíme zhruba o dvě 
hodiny méně než naši předci před 
100 lety. Ideální je spát 9 až 
10 hodin. 
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20 kg/m2 a nadváhou 27 až 29 kg/m2. 
Obézním byl označován každý, kdo měl 
BMI více než 30 kg/m2. Od roku 1998 
americká společnost National institute 
of health dosavadní normu BMI změnila. 
Úzkou normou je nyní rozmezí 20–23 kg/m2, 
širší 19 až 25 kg/m2.
„Lidé, kteří se blíží BMI 25 kg/m2, mají 
pocit, že jsou tlustí. Zajímavé je, že mo-
delky se v USA rozdělují na štíhlé, které 
mají BMI kolem 16, což už patří do podvý-
živy 1. stupně, zatímco jako fat model, to 
znamená tlustá modelka, je označována 
ta, jejíž BMI je kolem 18 kg/m2. V USA se 
začalo razit heslo ,fit fat‘, což je zavádě-
jící, protože tito lidé mají vyšší hmotnost, 
jsou většinou v pásmu nadváhy, ale jsou 
fit, většinou dobře výkonní, jejich množ-
ství aktivní svalové hmoty je normální, 
proto slovo fat do názvu nepatří,“ řekla 
K. Cajthamlová a poukázala na to, že 
„správná postava“ se sice posuzuje z hle-
diska poměru příjmu a výdeje energie, ale 
že by se přimlouvala za to, aby se začalo 
uvažovat o srovnání živinového poměru: 
„Je totiž extrémní rozdíl, porovnáme-li je-
dince, který má proteinovou paleostravu, 
a vegana. Obojí je údajně zdravé, ale živi-
nový poměr je v obou případech výrazně 
odlišný. Kromě toho nelze paušálně určit, 
jak by měl vypadat dobrý příjem živin, 
protože to záleží na věku, tělesné stavbě, 
na genetické, fyzické a psychické zátěži 
a na dosavadním životním stylu. Porovná-
vání pouhého příjmu a výdeje energie bez 
srovnání laboratorních výsledků a fyzické 
zdatnosti jedince většinou nestačí.“
Na tvar těla vedle genetiky také působí 
prenatální faktory – hlavně matčina obe-
zita. Obézní matka totiž představuje 50% 
riziko obezity potomků v dospělosti. 
Na rozvoj postavy mají velký vliv i hor-
mony, a to zejména ty, které vývoj ovlivňo-
valy v době exponenciálního růstu. 
U dívek tento růst začíná mezi 11. a 15. 
rokem věku, kdy potřebují zhruba o čtvr-
tinu víc potravy než jejich matky. Chlapci 
rostou mezi 15. až 18. rokem věku, větši-
nou dělají nějaký sport, takže příjem po-
travy musí být upraven i vzhledem k tomu. 
V tomto věku potřebují o čtvrtinu vyšší ka-
lorický příjem než jejich otcové. Pokud je-
dinec v době exponenciálního růstu začne 
například držet dietu, může pak celý život 
trpět zvýšeným BMI nebo má postavu, 
která neodpovídá jeho představám.
Podle K. Cajthamlové může v době expo-
nenciálního růstu u disponovaných je-
dinců robustní postavy dojít k vývoji 
poruchy příjmu potravy: „Porucha se ne-
týká zdaleka jen dospívajících a už vůbec ne 
pouze dívek. Poruchou příjmu potravy často 
trpí mladí sportovci. A ještě bych chtěla 
upozornit na poměrně novou věc, o níž se 
mluví, a to je paradox obezity. Týká se lidí 
starších 65 let, jejichž BMI je 32 až 
35 kg/m2, čili trpí obezitou 1. stupně. Tito 
lidé ale překvapivě lépe snášejí různé ope-
rační výkony – a co je v současnosti velmi 
důležité, lépe snášejí infekční onemocnění. 
Je to pravděpodobně tím, že mají větší 
množství aktivní svalové hmoty.“ 

A jak se vliv hormonů projevuje na tvaru 
postavy? Postava připomínající trojúhel-
ník je typický testosteronový tvar, který 
může mít i dívka, která dělá silový sport 
nebo sport na anaerobní bázi (cyklistka, 
rychlobruslení). Postava ve tvaru přesýpa-
cích hodin odpovídá normálnímu rozlo-
žení ženských hormonů progesteronu 
a estrogenu. Úzký pas typický pro tento 
tvar mají většinou ženy s nižším počtem 
dětí, je udržitelný většinou do 2. těhoten-
ství. Když má někdo adrenalinový typ po-
stavy, je robustní, má větší objem pasu 
a bývá více ohrožen kardiovaskulárními 
chorobami. Vytáhlá postava, tzv. samá 
ruka, samá noha, je ovlivněna růstovým 
hormonem v době exponenciálního růstu. 
Dalším typickým tvarem je kulatá postava 
ovlivněná kortizolem. Takovou postavu 
mívá člověk, jenž užívá kortikoidy, ale po-
dobně vypadají lidé, kteří trpí chronickým 
stresem nebo mají nerovnováhu příjmu 
a výdeje energie s tím, že příjem je nepra-
videlný, takže se jim tvoří větší množství 
viscerálního tuku.
Poté uvedla, že opakovaně slýchá, že hla-
dina cholesterolu je ovlivněna počtem 
zkonzumovaných vajec. Odkázala na roz-
sáhlou populační Framingamskou studii 
z roku 1986, do níž byli zařazeni muži 
i ženy s tím, že konzumovali 
od 0 do 24 vajec týdně. Bez ohledu na to, 
kolik vajec dlouhodobě jedli, jejich hla-
dina cholesterolu se rozlévala podle 
Gaussovy křivky normálního rozdělení. 
„Cholesterol je ve vejcích obsažen, ale 
protože zároveň obsahují i lutein a lecitin, 
tento cholesterol není z hlediska ateroge-
neze a zvyšování jeho hladiny v krvi důle-
žitý. Naopak důležitý je poměr tuků v naší 
stravě, zejména omega-6 a omega-3, 
který by neměl přesahovat 3 : 1,“ objas-
nila. Protože konzumujeme málo tuků ry-
bích, neboť naše konzumace ryb je nízká 
(ročně 9 kg/osobu, např. v Dánsku je to 
95 kg/osobu), většina z nás má nedosta-
tek omega-3 a nadbytek omega-6 mast-
ných kyselin. Hladinu cholesterolu mohou 
také zvyšovat volné radikály v prostředí, 
nadbytek nasycených tuků, a to nejen ži-
vočišných, ale i tuků rostlinných, jako je 
např. všudypřítomný kokosový a palmový 
tuk. Nebezpečné jsou dále ztužené tuky 
a transmastné kyseliny, které ne všichni 
výrobci ve složení svých produktů uvádějí. 
Ve své přednášce také vyzdvihla úlohu mi-
krobiomu: „Říká se, že pokud malé děti 
do jejich dvou let necháme hrabat se 
v hlíně a olizovat si prstíky, nasbírají 
půdní bakterie, které vedou k tomu, že je-
jich mikrobiom vyrábí větší množství sero-
toninu a je lépe schopen pracovat 
s živinami. U takového jedince je tedy 
vyšší pravděpodobnost, že bude štíhlý. 
Držíme-li dítě ve sterilním prostředí, nemá 
kontakt se zvířaty ani s půdou, zvyšuje se 
riziko, že bude obézní. Stav mikrobiomu je 
důležitý i pro imunitní systém a náladu, 
protože až 60 procent serotoninu v našem 
těle vyrábějí mikrobi.“ 
Na to navázala, že pokud jde o rizikové 
faktory našeho životního stylu, určila je 

velmi dobře studie EHES, jež je dostupná 
na webu SZÚ. První místo mezi nimi u nás 
zaujímá kouření, druhé nedostatek po-
hybu a teprve další faktory souvisejí se 
stravou. Týkají se nízké konzumace ovoce 
a zeleniny, ryb a vlákniny. Relativně také 
konzumujeme malé množství rostlinných 
produktů a naopak většinou nadbytek 
produktů živočišných, zejména masa. Při-
jímáme mnoho soli a jednoduchých cukrů 
(sacharózy).
V prezentaci se Kateřina Cajthamlová do-
stala i k laickým dietám: „Zdá se mi, že 
jde o určité způsoby víry, které hovoří 
o touze po zázraku. Někdo káže o způsobu 
stravování, který je odtržený od reality, 
prezentuje svůj příběh, jak zhubl, a větši-
nou o tom napíše knihu, která se stane 
bestsellerem. V ní publikuje složitou sou-
stavu pravidel, která nemají s realitou vět-
šiny lidí nic společného. Vždy se tam 
objeví utrpení, boj sám se s sebou, odří-
kání a většinou je uveden nerealistický cíl 
či nerealistická rychlost hubnutí. Lidé, 
kteří pak nedosahují určitého ideálu, mí-
vají pocity viny a selhání, které vedou 
ke snížení sebevědomí a sebeúcty.“ 
Zdůraznila, že z hlediska zdravého hubnutí 
nestačí se rozhodnout zhubnout určitý 
počet kilogramů za krátký časový úsek. 

Důležitý je realistický cíl pomocí postup-
ných kroků vedoucích hlavně ke zlepšení 
zdravotního stavu. Cíl je dobré stanovit 
s odborníkem, nejlépe s lékařem, který 
zhodnotí nejen zdravotní stav dotyčného, 
ale i řadu dalších faktorů. Pokud je to 
možné, je dobré udělat funkční testy. „Je 
nezbytné zjistit příčinu změny hmotnosti. 
Pokud jí nebyla změna stravování, ale je jí 
stres, změnou stravy se toho moc nevy-
řeší. Příjem potravy je totiž ovlivňován 
nejen naším rozhodnutím, ale i hormonál-
ním stavem. Řešit veškeré přibrání 
na váze pouze stravou nebývá realistické. 
Jako příklad lze uvést sportovce, který 
ukončil aktivní kariéru. U toho je řešením 
přidat vhodný typ pohybové aktivity,“ po-
psala.
V závěru pak vyzdvihla, že nelze obecně 
stanovit takříkajíc stravu pro každého, 
protože poměr živin, množství a typ vita-
minů, stopových prvků a pitný režim se 
řídí mnoha faktory – věkem, pohlavím 
a stavbou těla, genetickou zátěží, intole-
rancí a alergiemi, zdravotním a metabo-
lickým stavem, hormonálními funkcemi, 
psychickou, fyzickou a teplotní zátěží, do-
savadními zvyklostmi a dobou odpočinku, 
a také ročním, měsíčním a denním obdo-
bím. 

inzerce



prezentace

výkonů, lékárníci si vydobyli pozici prvního 
kontaktu a stáli v první linii čelící náporu pa-
cientů. „Za to jim patří velký dík. Potěšující 
je i to, jak rychle se zvládli adaptovat na ne-
zvyklou situaci a přijmout provozní a hygie-
nická opatření, aby mohli dále fungovat,“ 
podotkl.
Pak přešel k elektronické preskripci: „Imple-
mentace eReceptu nebyla jednoduchá, ale 
epidemie ukázala, že bez něj by se plno pa-
cientů nyní nedostalo ke své léčbě. Od 
lékaře k pacientovi se eRecept dostal dis-
tančně, ale pak už následovala prezenční 
forma výdeje léku v lékárně.“ 
M. Kopecký na to navázal, že eRecept je 
možné vystavit, aniž se pacient a lékař po-
tkají, ale právě proto je důležité, že pak lé-
kárník pacienta skutečně vidí, léky mu 
osobně vydává, provede dispenzaci a může 
odhalit i řadu problémů, které začne řešit. 

olem e-health v lékáren-
ství se točila diskuse, 
v níž se její účastníci za-
měřili jednak na elektro-
nickou preskripci 
a jednak na nově fungu-
jící lékový záznam. V zá-
věru se pak zabývali 
i telemedicínou. Na úvod 

Michal Krejsta podotkl, že právě letos je 
e-health kvůli koronavirové epidemii víc než 
aktuální. Zároveň vyzdvihl zásadní roli lékár-
níků během této epidemie. S tím souvisel 
jeho první dotaz, jak by panelisté práci lé-
kárníků od letošního března až doposud 
zhodnotili. 
Martin Kopecký uvedl, že lékárníkům patří 
velké díky za to, jak vše zvládají: „Lékárny 
zůstaly po celou dobu epidemie otevřené, 
byly jediným zdravotnickým zařízením, které 

poskytovalo zdravotní péči podle potřeby 
všem pacientům. Zažívali jsme vlny obrov-
ského náporu pacientů a následného pro-
padu, což mělo vliv na ekonomiku lékáren. 
V létě se situace sice normalizovala, ale 
v posledních měsících, kdy lidé opět méně 
navštěvují lékaře, se to negativně projevuje 
i v lékárnách. Nyní v listopadu do nich chodí 
opět méně pacientů a obávám se, že stejné 
to bude i v prosinci, takže ekonomická si-
tuace v lékárnách nebude jednoduchá. 
Doufám, že to zvládneme.“ 
Stanislav Havlíček upozornil, že důležitost 
role lékárníků se projevila právě proto, že 
mnoho zdravotnických zařízení pracovalo 
omezeně či distančním způsobem. 
„Na místě je říct, že rolí zdravotníků ve far-
makoterapii je posilovat adherenci k léčbě, 
což se digitálně nedělá úplně dobře. Jaro 
ukázalo neocenitelnou roli lékárníka, pro-

tože často představoval jediný přímý kon-
takt zdravotníka a pacienta,“ řekl. 
I Dagmar Dolinská zdůraznila, jak bylo zá-
sadní, že lékárny zůstaly otevřené a lékárníci 
automaticky fungovali dál. „To jen dokazuje, 
že lékárny by měly být platným článkem pri-
mární péče. Je potřeba, aby si každý uvědo-
mil, jak jsou důležité a nezastupitelné. Že 
jde o zdravotnické zařízení, které člověk 
může hned a bez objednání navštívit a kon-
zultovat tam svůj problém. To je jedinečné 
a mělo by to zůstat takto zachováno,“ vy-
zdvihla.
Poté M. Krejsta ještě doplnil, že zatímco 
v rámci ambulantní lékařské péče byl 
za první vlny pandemie covidu-19 znát vý-
znamný pokles objemu výkonů o 50 % 
ve srovnání s referenčním obdobím předloň-
ského roku a u ústavní péče byla patrná eli-
minace plánovaných, tzv. elektivních 

Panelová diskuse
Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, 
tajemník AVEL ČR a AVEL SK

Diskutující: Mgr. Dagmar Dolinská, head of EUNI, Pears Health Cyber; PharmDr. Stanislav 
Havlíček, lékárník, lékárna U Nádraží, Plzeň, redaktor, Časopis českých lékárníků; 
PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident, Česká lékárnická komora (ČLnK)

Osobní kontakt 
nemůže nic nahradit

K

Dotaz:
Musíme požádat pacienta o sun-
dání roušky za účelem porovnání 
shody s fotografií na OP?

Odpovědi:

Martin Kopecký
„Ano, někdy lze i podle očí poznat, 
že se jedná o shodnou osobu jako 
na OP. Tehdy není nutné, aby do-
tyčný sundal roušku. Tyto situace 
popsal Mgr. et MUDr. Maršík 
v článku, který je na webu ČLnK.“

Stanislav Havlíček 
„Ne, nejde jen o sundání roušky. 
Jde o všeobecnou povinnost, kdy 
lékárník může lék vydat, pokud 
nemá pochybnost ohledně zneužití 
a nesprávného užití léku, pokud je 
si jistý, že osoba je osobou, za kte-
rou se vydává. S výdejem souhlasí, 
protože si je jistý. Pokud by takový 
výdej zvyšoval riziko jeho trestní od-
povědnosti za nesprávné užívání či 
ohrožení jiné osoby, je jeho povin-
nost se toho vyvarovat a sám sebe 
chránit. Nejste povinni chtít po pa-
cientech, aby sundali roušku, jste 
povinni sami sebe chránit.“



P4/5
Dále uvedl, že eRecept je výborná věc, kte-
rou ČLnK vždy podporovala, i když zpočátku 
měla výhrady k určitým technickým „nedo-
taženostem“, které se ale vyřešily. „Co dě-
lalo problémy, bylo předávání identifikátoru 
eReceptu pacientům prostřednictvím SMS 
zpráv. Jejich načítání v lékárně bylo zdlou-
havé. To se zjednodušilo tím, že lze využívat 
nový způsob načítání eReceptu na základě 
předloženého občanského průkazu (OP). 
Velmi to oceňujeme, protože to zrychlilo ex-
pedici,“ vysvětlil. Zároveň varoval před legis-
lativně problematickým vydáváním léků 
na OP třetím osobám: „Pokud si nejste jisti, 
že ten, kdo předkládá občanku, je její maji-
tel, raději vydávejte na základě identifiká-
toru eReceptu.“ 
Také S. Havlíček upozornil, že e-preskripce 
zejména během epidemie vyřešila celou 
řadu problémů. Připustil ovšem, že kolem ní 
také plno nevyřešených otázek přetrvává. 
„Pokud je elektronické předepisování jediný 
možný způsob, co budeme dělat, až nebude 
přístup k internetu nebo dojde k výpadku 
proudu? Pacienti, kteří chodí jen s identifi-
kátorem, netuší, co mají předepsáno. Zjis-
tíme to až po načtení kódu. Někdo může 
namítnout, že k výpadku proudu dojít ne-
může. Ve světě jsem kolikrát viděl, že může. 
A co budeme dělat s bezvýznamovými iden-
tifikátory eReceptu, než se najde nějaká al-
ternativa?“ Zároveň si posteskl, že kvůli 
současnému nastavení e-preskripce prak-
ticky vymizela možnost předepsat cokoliv 
genericky, což považuje za neefektivní. 
A ještě doplnil: „Elektronizaci zdravotnictví 
vnímám pozitivně v souvislosti s administra-
tivními úkony. Je skvělé, že si instituce vy-
měňují informace elektronicky, ale stále by 
měly existovat i analogové cesty výměny. 
A pokud možno laikům, tedy pacientům, ne-
předávat informaci pouze formou QR kódu, 
ale v nějaké podobě, kterou si budou umět 
přečíst, aby nešli do lékárny s tím, že vůbec 
nevědí, co tam dostanou.“
Na debatu navázal M. Krejsta dotazem, jak 
panelisté hodnotí vznik a fungování sys-
témů, díky nimž si lze lék v lékárně rezervo-
vat. „Mně se rezervační systémy líbí, tudy 
vede cesta elektronizace, která přispívá 
k úspoře času pacienta. Všichni víme, že 
není možné mít v lékárně všechny léky, ne 
vždy jde provést generickou substituci 
a tohle je nástroj, který pacientovi umožňuje 
navštívit lékárnu pouze jednou. Předpoklá-
dal jsem, že v době covidové budou mít lidé 
o rezervační systémy lékáren obrovský 
zájem, ale zatím to tak není. Asi se to ještě 
do jejich povědomí nedostalo,“ popsal 
M. Kopecký a D. Dolinská navázala, že prav-
děpodobným důvodem, proč rezervační 
systém není tak moc využíván, je fakt, že pro 
léky na recept si chodí hlavně starší lidé: 
„Pokud nemají zkušenosti s on-line objed-
náváním, rezervační systém asi moc využí-
vat nebudou, když jim s tím nepomůže 
mladší člen rodiny.“
S. Havlíček připojil názor, že rezervačním 
systémem se řeší systémová chyba: „V řadě 
zemí je generická substituce cestou k zefek-
tivnění nákladů celého zdravotního sys-
tému. U nás je rezervační systém náplast 

na bolístku. Za sebe bych si dovedl předsta-
vit, že to vyřešíme například odstraněním 
příznaku ,nezaměňovat‘ u většiny receptů. 
Troufnu si říct, že z klinického hlediska není 
pro zákaz záměny žádný důvod.“
Když se řeč stočila na lékový záznam (LZ), 
M. Kopecký podotkl, že pacientům přináší 
větší bezpečnost stejně jako svým způso-
bem lékárníkům. „ČLnK vydala již v před-
stihu stanovisko, v němž popisuje, v jakých 
situacích by se do něj měl lékárník podívat. 
Nelze totiž z časových důvodů při každém 
výdeji léku pacientovi jeho záznam otvírat. 
Lékárník by do něj měl při výdeji léků na-
hlédnout, když má nějakou pochybnost, 
a v případě konzultací. U nich vždy musí být 
přítomen pacient a musí být ztotožněn po-
mocí OP. Při konzultaci samozřejmě máme 
možnost a čas zkontrolovat veškeré léky až 
jeden rok nazpět a s pacientem prodiskuto-
vat jeho léčbu,“ řekl a dodal, že má zprávy, 
že lékárníci do LZ nahlížejí častěji než lékaři: 
„To nám do budoucna dává oporu k poža-
davku zavést nový výkon v podobě vyhodno-
cení lékového záznamu, samozřejmě v rámci 
konzultace. Tento výkon je zatím otevřený – 
nebýt karantény pracovníků MZ ČR v září, už 
mohlo být ohledně něj rozhodnuto.“ 
S. Havlíček se o LZ také vyjádřil pochvalně, 
ale uvedl, že jde o jakýsi první krok a že 
v jeho využívání je stále mnoho otazníků: 
„Kde je například definice forenzní zodpo-
vědnosti a nastavení kompetencí lékárníka 
i lékaře? Když dnes odhalím nějakou ne-
srovnalost v lékovém záznamu a lék nevy-
dám, nezabráním tomu, aby pacient šel 
do jiné lékárny, zakázal tam přístup do LZ 
a nechal si lék vydat. Záznam je nástroj, ale 
chybí k němu celá řada prováděcích pravi-
del.“
Rovněž D. Dolinská označila LZ za dobrý 
start a prováděcí vyhlášku k němu za ne-
zbytnost. „Měli by se sejít zástupci lékařské 
i lékárnické komory a na základě praktic-
kých zkušeností s fungováním LZ navrhnout, 
co by ve vyhlášce mělo být uvedeno,“ podo-
tkla.
V závěru diskuse se její účastníci ještě 
vyjád řili k telemedicíně a shodli se, že by 
neměla nahradit klasickou medicínu a že by 
v podstatě mělo jít o jakousi přidanou hod-
notu. „Telemedicína podle mého do vztahu 
lékárníka a pacienta patří zcela okrajově, 
v tomto případě je naprosto zásadní komu-
nikace face-to-face. Telefarmacie není 
cesta, po které bychom se měli vydat,“ zdů-
raznil M. Kopecký. Zároveň řekl, že elektro-
nická komunikace dle jeho názoru patří spíš 
na pole vzdělávání: „A to hlavně kvůli tomu, 
že se nyní nemůžeme prezenčně scházet 
na konferencích atd. I ve vzdělávání ji vidím 
jako doplňkovou činnost. Byl bych velmi 
opatrný říkat, že budoucnost patří telefar-
macii. Spíš to říkají lidé z e-commerce – 
a v jejich případě jde hlavně o vše spojené 
se slovem commerce.“
S. Havlíček zase upozornil, že je důležité pá-
trat vlastně i po tom, co slovo telemedicína 
znamená: „Telemedicína a telefarmacie 
ve smyslu vzdáleného fungování pracuje 
tam, kde je místní a časová nedostupnost 
určité služby. Má asi opodstatnění třeba 

v Nevadské poušti. U nás ale máme hustou 
síť lékáren, takže není třeba příliš využívat 
něco jiného než osobní kontakt.“
D. Dolinská vidí využití digitalizace hlavně 
v e-learningu, kde má velkou roli. „Jistě jsou 
důležitá osobní setkávání na konferencích či 
seminářích, ale když to zrovna není možné, 
e-learning je skvělý nástroj, který umožňuje 
vzdělávat se ve chvíli, kdy má dotyčný čas. 
Pozorujeme, že tato aktivní forma vzdělávání 
se stává čím dál vyhledávanější,“ sdělila.
Nakonec diskutující vyjádřili svůj názor 
ohledně případného výdeje Rx přípravků 
on-line. Podle M. Kopeckého ho vzhledem 
k dostatečné síti lékáren u nás není důvod 
zavádět. „Naše role je zvyšovat adherenci 

pacientů k léčbě, což on-line dělat nelze, 
navíc řada přípravků má potenciál nespráv-
ného užívání. Tato možnost nemá v našem 
systému své místo,“ řekl S. Havlíček. D. Do-
linská nechtěla vyjádřit souhlas ani nesou-
hlas, jen upozornila: „Mladá generace je již 
zvyklá nakupovat on-line, a pokud za pár let 
vznikne poptávka po vyzvedávání Rx léků 
on-line, je třeba na to být připraven. Lékár-
nická komora by se k tomu měla vyjadřovat 
a předkládat rozumné argumenty.“ Na to 
S. Havlíček opáčil: „To je nepochopení vý-
deje léčivých přípravků. Lék není bota, člo-
věk si ho nevybírá, nekupuje, někdo mu ho 
předepíše a získává ho v systému zdravot-
ního pojištění.“

inzerce
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a nezávislých lékáren, a to jak v segmentu 
Rx přípravků, tak OTC.
Za růstem CH trhu stojí hlavně segment OTC 
neregistrovaných přípravků, který meziročně 
hodnotově vzrostl o 13,3 %, zatímco u regis-
trovaných OTC přípravků došlo k meziroč-
nímu poklesu o 1,2 %. Při detailnějším 
pohledu je zřejmé, že roli hlavního tvůrce 
růstu CH trhu nově převzaly internetové lé-
kárny, zatímco nezávislé lékárny hodnotově 
ztrácejí. Patrné je to například v kategorii 
dermokosmetiky, kdy objemově to, co ztra-
tily nezávislé lékárny, se přesunulo do inter-
netového kanálu. Přesun zákazníků 
z nezávislého trhu do e-shopů byl velmi 
rychlý a byl soustředěn hlavně na začátek 
letošního roku. Lze předpokládat, že spotře-
bitelé, kteří přešli na on-line nákupy, ze-
jména v kategorii dermokosmetiky, se 
do kamenných nezávislých lékáren nebudou 
příliš vracet.
„Historicky po dlouhou dobu výrazně rostla 
kategorie kašel a nachlazení. Covidová pan-
demie ale na pozici lídra dostala vitaminy, 
minerály a doplňky stravy, které rostly nejvý-
razněji a stojí za 62% hodnotovým růstem 
CH. Výrazně pak také stoupla i kategorie 
analgetik,“ uvedl A. Dohnal. 
Kategorie vitaminů, minerálů a doplňků 
stravy letos dominuje i v tuzemských léká-
renských e-shopech. Navíc v nich je velmi 
populární i dětská výživa a dermokosme-
tika. E-lékárny co do hodnoty představují 
11,5 % trhu, v době první vlny koronaviru to 
bylo dokonce 13 %. 
Velmi blízké je nám Slovensko, kde CH trh 
roste rychleji než v ČR, naopak Rx trh se pro-
padá ještě hlouběji do negativních hodnot. 
Vezmeme-li v úvahu letošní vývoj trhu v po-
rovnání s rokem minulým, vidíme jak v ka-
menných, tak internetových lékárnách 
podobný vývoj jako u nás. Také struktura 
trhu je podobná. Hlavním růstovým segmen-
tem jsou neregistrované OTC produkty, 
na rozdíl od nás ale i registrované OTC pří-
pravky zaznamenaly drobný růst. Poněkud 
odlišná situace je v tom, že nezávislé lé-
kárny na Slovensku mají mnohem silnější 
pozici a generují růst, i když největší podíl 
na růstu mají na Slovensku lékárny řetěz-
cové a internetové. 

prezentací plnou čísel 
naznačujících, jaké 
trendy panují na trhu ve-
řejných lékáren ve světě, 
u nás a na Slovensku, vy-
stoupil Aleš Dohnal. 
V jejím úvodu se zmínil 
o vlivu koronavirové pan-
demie na zdravotní sys-

témy: „Nebál bych se říct, že je v podstatě 
ochromila. Během její jarní vlny bylo celo-
světově podle odhadů odloženo 30 milionů 
operačních zákroků. Ještě řadu let se bu-
deme k letošní pandemii vracet a v dů-
sledku jejího vlivu budeme vysvětlovat 
meziroční změny a anomálie v různých seg-
mentech. U nás se během první vlny odklá-
dalo týdně 6500 operací. Abychom se 
v tomto ohledu vrátili na předcovidovou úro-
veň a dohnali propad, trvalo by to 45 týdnů.“

Jak dále zdůraznil, v potaz se ale musí brát 
i vliv na celou ekonomiku. „Letošní situace 
má mnohem větší dopad než krize v 30. le-
tech minulého století. Takovou situaci 
lidstvo nezažilo sto let, není tedy s čím srov-
návat. Například v ČR činí propad HDP 
podle ČNB více než sedm procent.“ 
Poté už se zaměřil na lékárenský trh a uvedl, 
že letos jsou na něm u registrovaných léčiv 
znát nevídané výkyvy, kdy v březnu prodeje 
strmě rostly, naopak v květnu se výrazně 
propadly. „Střední a východní Evropa stále 
generuje růst prodejů v segmentu OTC, za-
tímco nejvyspělejší světové ekonomiky vy-
kazují trend opačný,“ podotkl. Při pohledu 
na zprůměrované výdaje za OTC na obyva-
tele je patrné, že za posledních 12 měsíců 
se v ČR pohybujeme na částce 57 eur, což je 
výrazně méně než na Slovensku (80 eur), 
které je tak nad průměrem střední Evropy 

a pomalu se blíží pěti největším státům EU. 
Velmi sledované jsou inovace. Na posouzení 
inovativnosti jednotlivých zemí se používá 
tzv. refreshment index, který vychází z toho, 
kolik nových produktů i balení bylo v určité 
zemi uvedeno na trh a jak velké procento 
tržeb novinky představují. Z tohoto indexu je 
patrné, že Rumunsko je v rámci inovací řa-
zeno k nejsilnějším zemím střední a vý-
chodní Evropy, ale i ČR a Slovensko jsou 
na tom dobře, místa na opačném konci žeb-
říčku zaujímají Bulharsko a Chorvatsko. 
Aleš Dohnal se zmínil i o inovacích v oblasti 
e-commerce, kde je ČR považována za velmi 
pokročilou zemi a informace o inovacích 
v našich lékárenských e-shopech se dostá-
vají i do světa. „E-pharmacy byla kvůli jar-
nímu nouzovému stavu hodně akcelerována 
prakticky ze dne na den, a to v celé střední 
Evropě. Srovnáme-li její letošní březnový 
růst co do hodnoty se stejným loňským ob-
dobím, vidíme u nás navýšení o 118 %, 
na Slovensku pak došlo k růstu o 110 %. 
Německo je sice historicky nejrozvinutější 
trh e-pharmacy, ale ČR, Slovensko, Maďar-
sko a Polsko vykazují podstatně vyšší dyna-
miku růstu. Navíc e-commerce má stále 
kam růst, i kdyby se vyřešila otázka one-
mocnění covid-19.“ 
Dále se zaměřil na vývoj v ČR. Takzvaný con-
sumer health (CH) trh, kam se počítají OTC 
přípravky, dermokosmetika, doplňky stravy 
a osobní a zdravotní péče, pokračuje hod-
notově v růstu, aktuálně o 4 %, zatímco trh 
Rx přípravků stagnuje. Jeho hodnota za po-
sledních 12 měsíců je zhruba 40 mld. 
korun, nicméně objemově je stále větší než 
CH trh. Segmentu CH se sice daří stoupat, 
ale v meziročním porovnání růst propadl 
zhruba na polovinu. Stále je to ovšem pěkný 
výkon a předpokládá se, že růstový trend 
bude pokračovat. 
Z pohledu členění na nezávislé lékárny, ře-
tězce (Dr. Max a Benu) a internetový pro-
dejní kanál vyplývá, že nezávislé lékárny si 
stále udržují největší hodnotový podíl 
na trhu, který se ale neustále snižuje. Letos 
v září činil 53 %, zatímco ve stejném období 
před dvěma lety to bylo 59 %. Řetězcům 
a lékárenským e-shopům se daří trvale růst, 
jejich podíl v září 2018 činil 39, resp. 2 %, 
zatímco letos v září to bylo 43, resp. 4 %.
Letos v březnu se v kamenných lékárnách 
stejně jako v e-commerce projevily obrovské 
nákupy, které vedly k nebývalému předzáso-
bení spotřebitelů. Poté v lékárnách na další 
dva měsíce následoval propad pod hodnoty 
roku 2019. U e-commerce byl vývoj odlišný 
– koronavirus její růst v březnu akceleroval, 
pak sice přišel propad, ale pouze na před-
covidové hodnoty roku 2020. S přicházející 
druhou vlnou se pak hodnoty dostaly 
na úroveň letošního března. E-pharmacy 
v ČR roste o 50 % za rok, a jak se blíží Vá-
noce a stále platí restrikce, je pravděpo-
dobné, že její růst bude ještě vyšší.
Bráno podle dat distributorů je co do hod-
noty Dr. Max největší lékárenská síť v ČR. 
Následují nezávislé lékárny a lékárny Benu. 
Z hlediska dynamiky růstu Dr. Max i vzhle-
dem ke své velikosti tak úspěšný není, při-
čemž růst je patrný hlavně u lékáren Benu 

Ing. Aleš Dohnal
offering & data supply manager, 
IQVIA CZ & SK

Růst 
e-commerce 
akceleroval 

ze dne na den

S Důležitá čísla
•  Letošním tahounem segmentu 

OTC jsou kategorie vitaminů, mi-
nerálů a doplňků stravy a analge-
tik, které generovaly 79 % jeho 
růstu.

•  Vitamin C rostl letos hodnotově 
ve všech prodejních kanálech, 
nejvýrazněji v lékárenských 
e-shopech, kde zaznamenal ná-
růst o 151 %.

•  TOP 10 z korporací představuje 
40 % hodnoty CH trhu. Největší 
růst meziročně zaznamenaly spo-
lečnosti Dr. Max, Hartmann-Rico 
a Simply You.
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ské soutěže se nejedná o vhodné řešení a že 
současné znění zákona o léčivech nepovede 
ke kýženému výsledku v podobě zamezení 
nežádoucímu reexportu.
V současnosti platí úprava regulace reex-
portu na principu dvou kroků. První spočívá 
v tom, že reexport LP bude omezen, pokud 
se dostane na seznam přípravků, u nichž 
hrozí nedostupnost. Na tento seznam se LP 
dostanou buď v souvislosti s podnětem 
podaným například ze strany MAH, nebo 
některého z distributorů. Dále se LP do se-
znamu může dostat v souvislosti s dozoro-
vou činností SÚKL. O zařazení konkrétního 
LP na seznam však vždy rozhoduje MZ ČR 
prostřednictvím tzv. opatření obecné po-
vahy. Kdyby přípravek uvedený v seznamu 
chtěl kdokoliv z distributorů vyvézt z ČR, 
musí 15 dnů předem o takovém úmyslu in-
formovat SÚKL, který bude mít možnost 
ověřit, zda takový vývoz nebude mít za ná-
sledek přechod z rizika nedostupnosti 
na skutečnou nedostupnost. Pokud ano, 
pak MZ ČR ve spolupráci se SÚKL vydá 
opatření obecné povahy, na jehož základě 
bude omezena nebo zakázána distribuce 
příslušného LP do zahraničí, dokud se situa ce 
kolem jeho dostupnosti u nás nezmění. 
To, o čem se uvažuje v připravované novele 
zákona o léčivech, je jednak implementace 
tzv. emergentního systému a jednak nový 
systém pro regulaci reexportu léčivých pří-
pravků. 
Systém by fungoval na principu, že každý 
měsíc SÚKL vydá seznam hrazených LP, 
které je možné vyvážet z ČR. Šlo by tedy 
o pozitivní seznam LP, přičemž tyto hra-
zené LP by mohl distribuovat do zahraničí 
pouze držitel rozhodnutí o registraci 
(pokud je současně držitelem povolení 
k distribuci) a distributor tohoto léčivého 
přípravku. Tato úprava prošla koncem loň-
ského roku prvním čtením a letos na jaře 
měla být projednávána ve Výboru pro 
zdravotnictví. Kvůli první vlně pandemie 
bylo projednávání odloženo na září, ná-
sledně pak na březen 2021. Nyní se tedy 
čeká, jaký další osud novelu, která obsa-
huje i návrh implementace emergentního 
systému, čeká. 

Emergentní systém
Do zákona o léčivech by se měl dostat zcela 
nový § 33a, který nařizuje MAH povinnost 
zřídit a provozovat EMS pro případ, že nelze 
zajistit dostupnost LP pro pacienta jinou 
cestou podle příslušného zákona. „Podle 
navrhované novely by měl EMS fungovat 
jako elektronický zcela automatizovaný in-
formační systém pro zadávání a potvrzování 
objednávek LP,“ podotkl L. Štajer. 
MAH by byl povinen na základě objednávky 
zaslané prostřednictvím EMS zajistit v sou-
ladu se zákonem dodání hrazeného LP, 
jehož je držitelem rozhodnutí o registraci, lé-
kárně za účelem výdeje pacientovi, a to 
do dvou pracovních dnů ode dne doručení 
objednávky.
„Diskuse o vhodnosti i nevhodnosti EMS pro 
ČR je otevřená. Uvidíme, kdy se tato novela 
nakonec vrátí do legislativního procesu,“ 
uzavřel L. Štajer.

a tři oblasti – lékový 
záznam (LZ), proble-

matiku reexportu lé-
čivých přípravků 

a emergentní systém 
(EMS) – se ve své pre-

zentaci zaměřil Libor 
Štajer. 

Lékový záznam 
Za jeden z největších úspěchů Ministerstva 
zdravotnictví ČR (MZ ČR) pod vedením teh-
dejšího ministra Adama Vojtěcha označil lé-
kový záznam (LZ) advokát Štajer: „Jde 
o významný právní úspěch, protože LZ má 
velký praktický přínos. V případě pacientů 
přispěl k tomu, že se s lékařem i lékárníkem 
jednodušeji domluví na farmakoterapii, což 
byl hlavní záměr této právní úpravy.“ LZ ob-
sahuje informace o všech předepsaných 
a vydaných léčivých přípravcích (LP), které 
jsou zpřístupněny příslušnému lékaři, far-
maceutovi a rovněž klinickému farmaceu-
tovi. Cílem LZ a jeho implementace 
do zákona o léčivech bylo eliminovat nežá-
doucí interakce mezi předepsanými LP 
a předejít duplicitnímu předepisování stej-
ného přípravku více lékaři. 
Údaje z LZ jsou dostupné pacientovi, lékaři, 
farmaceutovi a klinickému farmaceutovi. 
V případě lékaře a klinického farmaceuta je 

možnost poprvé nahlédnout do LZ až na vý-
jimky podmíněna prokázáním totožnosti ze 
strany pacienta u poskytovatele zdravotních 
služeb. Farmaceut pak do něj může nahléd-
nout při výdeji léčivého přípravku na základě 
identifikátoru platného eReceptu či po 
zadání čísla OP nebo cestovního pasu pa-
cienta v rámci konzultace s ním.
„Doba, po kterou může lékař a farmaceut 
nahlížet do LZ na starší údaje, se liší. Lékař 
i pacient mohou nahlížet na údaje po dobu 
pěti let a farmaceut a klinický farmaceut 
pak po dobu jednoho roku od jejich vytvo-
ření,“ řekl L. Štajer.
Nahlížení do LZ probíhá na základě tzv. opt-
-out režimu. To znamená, že od okamžiku, 
kdy byl spuštěn v tzv. ostrém provozu, do něj 
lze nahlížet, pokud s tím pacient nevysloví 
nesouhlas, který je možné vyslovit buď ge-
nerálně, tedy pro všechny lékaře, farma-
ceuty a klinické farmaceuty, nebo lze 
z generálního nesouhlasu udělit výjimku 
v podobě individuálního souhlasu pro kon-
krétního lékaře nebo lékárníka. To platí 
pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří již pře-
depsali, resp. vydali danému pacientovi LP. 
Udělený souhlas či nesouhlas lze kdykoliv 
odvolat.
Jak dále Mgr. Štajer upozornil, nesouhlas 
může pacient vyslovit pouze tzv. kvalifikova-
nou formou, tedy prostřednictvím listinného 

formuláře s úředně ověřeným podpisem, 
který zašle Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv (SÚKL). Nebo může využít elektronický 
formulář, který lékovému ústavu pošle pro-
střednictvím datové schránky. Třetí možností 
je pak využití webové aplikace pro pacienty, 
jejíž výhoda spočívá v tom, že je možné díky 
ní spravovat souhlasy, přičemž lze udělit i in-
dividuální souhlas. Její nevýhodou je ale 
složitý proces založení a aktivace přístupu. 

Problematika reexportu 
léčivých přípravků
Problematika reexportu je fenomén, s nímž 
se tuzemský trh s léky potýká již mnoho let, 
minimálně od roku 2008, kdy byl imple-
mentován nový systém stanovení cen 
a úhrad LP. Problematika reexportu nabývá 
na závažnosti kvůli tomu, že ceny LP jsou 
u nás velmi nízké. 
Řešení reexportů prošlo historicky několika 
fázemi. V období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 
2019 byl účinný tzv. Lex Běhounek, což byl 
pozměňovací návrh poslance Jiřího Bě-
hounka. Lex Běhounek stanovoval povin-
nost držitelům rozhodnutí o registraci (MAH) 
dodávat distributorům takové množství LP, 
které odpovídalo tržnímu podílu daného 
distributora, jenž ho pak musel dodávat pro-
vozovatelům a poskytovatelům lékáren-
ských služeb ve lhůtě dvou pracovních dnů 
od vznesení požadavku. Podstatou tohoto 
pozměňovacího návrhu bylo distribuční 
schéma spočívající v povinnosti MAH dodat 
distributorovi za splnění dalších podmínek 
LP v rozsahu jeho tržního podílu. Přineslo to 
ale problém spočívající v tom, podle čeho 
tržní podíl určovat – zda podle množství 
odebraných LP nebo podle jejich hodnoty. 
Další problém spočíval v tom, který oficiální 
zdroj dat pro tyto účely zvolit. 
„Poté se do zákona o léčivech tak trochu 
,vloupal‘ pozměňovací návrh komunistic-
kého poslance Daniela Pawlase, který před-
nesl při projednávání zákona o léčivech 
a který přinesl nové povinnosti pro MAH 
a novou úpravu, jež byla vložena do § 33. 
Byl tedy novelizován § 77, který původně 
obsahoval úpravu poslance Běhounka. Lex 
Běhounek nahradil Lex Pawlas, který je 
v současnosti účinný a stanovuje povinnost 
MAH zásobit každého distributora množ-
stvím LP, které odpovídá průměrné po-
ptávce provozovatelů oprávněných k výdeji 
léčiv u daného distributora po dobu dvou 
týdnů. Nastává výkladový problém, jak 
a podle čeho dvoutýdenní poptávku určovat 
a odkdy se počítá. Zda se má vycházet 
z množství LP nebo z jejich hodnoty. A zda je 
to u jednoho distributora nebo celkově 
na trhu. Podstata tohoto schématu je velmi 
kostrbatá a přináší řadu výkladových nejas-
ností,“ popsal L. Štajer a doplnil, že se 
k těmto nejasnostem už v průběhu legisla-
tivního procesu důrazně vyjadřovaly státní 
instituce. Zástupci MZ ČR a SÚKL loni 
na podzim, ještě než tato právní úprava na-
byla na účinnosti, deklarovali, že v praxi 
bude nevynutitelná, že povinnosti, které ob-
sahuje, se budou jen obtížně vymáhat. 
I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
konstatoval, že z hlediska práva hospodář-

Mgr. Libor Štajer
advokát

Zavedení 
lékového záznamu 
představuje velký 

úspěch
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dala, že kromě toho byl v rámci mystery 
shoppingu hodnocen i takzvaný emoční 
index (EI), na nějž měly vliv emoce a zážitek 
nakupujícího a jeho subjektivní hodnocení. 
V rámci EI odpovídali nakupující na čtyři 
otázky, v nichž na škále 1 až 4 hodnotili, jak 
na ně působilo přivítání a zahájení rozho-
voru, zda o ně jako o pacienta měl expe-
dient skutečný zájem. Třetí otázka se týkala 
toho, zda měl obsluhující farmaceut sku-
tečný zájem o vyřešení problému mystery 
shoppera coby klienta, tedy zda mu předal 
dostatek informací a podobně. Poslední 
otázka v rámci hodnocení emočního indexu 
zněla: Odcházel jste z lékárny s příjemným 
pocitem, že o vás bylo postaráno? V této 
pasáži nakupující hodnotili, jestli byl expedi-
ent milý a ochotný, zajímal se o klienta atd.
Subjektivní hodnocení bylo ještě doplněno 
o dva ukazatele, a to takzvaný net promoter 
score (NPS) a net hapiness score (NHS). „Při 
NPS se hodnotí pravděpodobnost, zda by 
zákazník lékárnu na základě uskutečněné 
návštěvy doporučil svým známým. Toto 
skóre se získává výpočtem rozdílu mezi 
takzvanými promotéry, kteří by návštěvu lé-
kárny doporučili, a demotéry, kteří referují 
spíše negativní pocity a zkušenosti. Existuje 
škála od nuly do deseti, kde promotérům 
patří hodnoty devět a deset, demotérům 
pak hodnoty od nuly do šesti. Hodnota 
sedm a osm je neutrální a do výpočtu skóre 
se nezahrnuje,“ nastínila a doplnila, že 
na stejném principu se stanovuje NHS, 
v jehož rámci se u obsluhujícího expedienta 
hodnotila míra jeho nadšení pro práci a jak 
šťastně či nešťastně na zákazníka působil. 
Index kvality obsluhy za všech 94 uskuteč-
něných návštěv v lékárnách dosáhl hodnoty 
76 %, v případě emočního indexu šlo 
o 84 %. Při pohledu na sedm hodnocených 
oblastí v rámci IKO je zřejmé, že nejlépe do-
padlo hodnocení interiéru a exteriéru léká-
ren s 99 % a úvod rozhovoru (91 %). 
Shodného výsledku pak dosáhly odborné 
znalosti a komunikační schopnosti společně 
se zjišťováním potřeb pacienta. V jejich pří-
padě činil IKO 90 %. Pokud šlo o vyřešení 
zdravotního problému, vyšlo hodnocení 
na 82 %. „Nejhůře hodnocenými oblastmi 
pak byly závěr rozhovoru, u něhož index kva-
lity obsluhy činil pouze 52 procent, a ještě 
o čtyři procenta nižší byl v případě nabídky 
doplňkové expedice,“ řekla Jana Klusáč-
ková.
Při detailním pohledu na emoční index 
a hodnocení čtyř otázek, které v jeho rámci 
byly položeny, je patrné, že první otázka, 
tedy jak na nakupujícího zapůsobilo přiví-
tání a úvod v rozhovoru v lékárně, získala 
nejvyšší ohodnocení. Jednaosmdesát pro-
cent nakupujících totiž odpovědělo, že s při-
vítáním a úvodem rozhovoru bylo rozhodně 
spokojeno, 15 % zvolilo variantu spíše spo-
kojeno. Nižší spokojenost se pak projevila 
u dotazu: Měl jste dojem, že měl expedient 
skutečný zájem o vás jako pacienta? Roz-
hodně ano odpovědělo 61 %, spíše ano pak 
23 % nakupujících. U této otázky se ale ob-
jevila i nespokojenost, rozhodně ne odvětilo 
5 % a spíše ne 11 % nakupujících. Podobný 
výsledek pak byl zaznamenán i u třetí otázky, 

ýsledky studie reali-
zované letos v lednu 

formou mystery 
shoppingu představila 

ve své prezentaci Jana 
Klusáčková. Hlavním cílem 

studie bylo zmapovat, vyhod-
notit a srovnat kvalitu obsluhy 

v lékárnách na tuzemském trhu. 
Zaměřovala se jednak na odbornost expe-
dice a jednak na využití obchodního poten-
ciálu při řešení zdravotního problému 
v podobě chronické zácpy. Vybraní a vyško-
lení spolupracovníci společnosti Market Vi-
sion, která studii realizovala, vystupovali 
podle předem připraveného scénáře jako 
reální zákazníci lékárny. Všechny mystery 
shoppingy byly nákupní a byl pro ně zvolen 
model, kdy dospělý člověk přichází do lé-
kárny a potřebuje něco, co mu pomůže 

na zácpu. Lék chce pro sebe, jeho zácpa 
není akutní, ale jde o opakující se problém, 
který v tu chvíli trvá již tři dny. Zákazník má 
zkušenosti s nějakými přípravky, ale názvy si 
nepamatuje. V lékárně mu vždy něco po-
radí, sice to pomůže, ale zácpa se pak vždy 
vrátí. Na lékové formě mu nezáleží, požaduje 
něco, co zabere, a je nakloněn koupit si 
další produkty v případě, že mu to s řešením 
jeho problému pomůže. 
Do studie byla zahrnuto 94 lékáren z celé 
republiky, a to jak z malých, tak i z velkých 
měst. Šlo o lékárny v nákupních centrech, 
ve zdravotnických zařízeních i uvnitř měst. 
Jana Klusáčková k tomu uvedla, že do stu-
die bylo vybráno 24 lékáren z menších ře-
tězců, konkrétně vždy po šesti z řetězce 
Agel, Družstva lékáren, IPC lékáren a sítě 
Devětsil. Dalších 70 lékáren pak bylo z vel-
kých řetězců, a to vždy po 10 z Alphega léká-

ren, Benu, Dr. Maxe, Mojí lékárny, Magistra 
lékáren, sítě Pilulka a sítě PharmaPoint. 
„Pokud jde o metodologii hodnocení, přistu-
povali jsme k němu ze dvou úhlů pohledu. 
Jednak byl využit index kvality obsluhy (IKO), 
který popisoval celý proces expedice a který 
mohl dosáhnout maximální výše 100 pro-
cent. V dotazníku, který mystery shoppeři 
vyplňovali, bylo hodnocení v rámci IKO roz-
děleno do sedmi oblastí. Konkrétně šlo 
o hodnocení interiéru a exteriéru lékárny 
a úvod rozhovoru se zákazníkem, dále pak 
o odborné znalosti, komunikační schop-
nosti, zjišťování potřeb a vyřešení zdravot-
ního problému. Další hodnocenou oblastí 
byl závěr rozhovoru a nabídka doplňkové ex-
pedice. Největší váhu v rámci indexu kvality 
obsluhy mělo zjišťování potřeb, vyřešení 
zdravotního problému a nabídka doplňkové 
expedice,“ popsala Jana Klusáčková a do-

Ing. Jana Klusáčková
account manager, Market Vision

Mystery shopping 
ukázal na značné 

rezervy v doplňkové 
expedici
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bízena probiotika, laktulóza a vláknina,“ po-
psala J. Klusáčková.
Vyššího hodnocení než v případě IKO do-
sáhly lékárny u emočního indexu, který 
za celý trh činil 84 %. Nad tuto hodnotu se 
dostaly lékárny ze šesti řetězců. Nejlépe byly 
s emočním indexem 97 % hodnoceny Al-
phega lékárny, za nimi se pak umístily 
s hodnotou 92 % Agel lékárny a Lékárny De-
větsil. Naopak pod průměrem trhu skončily 
lékárny z pěti řetězců s emočním indexem 
od 79 % až po nejnižší hodnotu ve výši 68 %.
Pokud jde o subjektivní hodnocení, ukázalo 
se, že návštěvu v lékárně pozitivně zhodno-
tilo 88 % zákazníků, přičemž 65 % se vyjád-
řilo, že návštěvu lékárny hodnotí rozhodně 
pozitivně.

která se týkala toho, zda mystery shopper 
měl dojem, že má expedient skutečný zájem 
o vyřešení jeho zdravotního problému. Od-
pověď rozhodně ano a spíše ano vyšla u 60, 
resp. 23 % nakupujících, rozhodně a spíše 
ne u 23, resp. 3 %. V případě čtvrté otázky, 
jejímž cílem bylo zjistit, zda nakupující z lé-
kárny odcházel s příjemným pocitem, že tam 
o něj bylo postaráno, odpovědělo rozhodně 
ano a spíše ano 64, resp. 21 % nakupují-
cích, odpověď spíše ne a rozhodně ne zvo-
lilo 14, resp. 1 % z nich. 
„Pokud se vrátíme k indexu kvality obsluhy 
a zaměříme se na jednotlivé typy lékáren, 
zjistíme, že nejlépe dopadly lékárny umís-
těné ve zdravotnických zařízeních. Z celko-
vého počtu lékáren zařazených do mystery 
shoppingu jich bylo dvaadvacet a jejich IKO 
dosáhl hodnoty 80 procent. Jednadvacet lé-
káren z nákupních center získalo hodnocení 
ve výši 77 procent a 75 procent pak byla 
výše indexu kvality obsluhy v případě léká-
ren v centrech měst, jichž bylo do studie za-
řazeno jednapadesát,“ vyjmenovala Jana 
Klusáčková a připojila i hodnoty IKO u léká-
ren podle jednotlivých krajů, z nichž nejlépe 
si vedly ty v kraji Jihočeském a Olomouckém 
(81 %), následované lékárnami v Králové-
hradeckém kraji (80 %). Nad 76 %, což byl 
průměr trhu, se dostaly lékárny z osmi krajů, 
zatímco pod uvedenou hodnotu lékárny 
z krajů šesti, mezi nimiž na konci žebříčku 
byly ty z kraje Vysočina (67 %) a Karlovar-
ského kraje (64 %).
Vezme-li se v úvahu rozdělení na malé 
a velké řetězce, lépe dopadly lékárny z těch 
velkých, u nichž dosáhla hodnota indexu 
kvality obsluhy 77 %, zatímco u lékáren z ře-
tězců malých pak 74 %. Pokud jde o hodno-
cení IKO u jednotlivých řetězců, u šesti z nich 
bylo vyšší než průměr trhu, u pěti naopak 
nižší, přičemž nejlepšího výsledku dosáhly 
lékárny zařazené do sdružení Moje lékárna 
s IKO ve výši 86 % následované lékárnami 
Agel (85 %). 

„Pokud se podrobněji zaměříme na jednot-
livé oblasti, které byly v rámci indexu kvality 
obsluhy hodnoceny, vidíme, že nadprůměr-
ného výsledku, a to 90 procent, dosáhly lé-
kárny v případě zjišťování potřeb primárně 
poptávaného produktu. Pouze ve dvou pří-
padech došlo k situaci, že expedient nabídl 
zákazníkovi konkrétní produkt, aniž by mu 
položil jedinou otázku,“ uvedla Jana Klusáč-
ková a přidala výčet nejčastěji pokládaných 
otázek. Tou nejfrekventovanější byl dotaz, 
jak často nakupující zácpou trpí, zda akutně 
či chronicky, dále pak zda je lék pro něj 
a jakou lékovou formu chce. 
Vyřešení zdravotního problému pak v rámci 
IKO získalo 82 %, kdy všichni expedienti na-
bídli klientovi alespoň jeden konkrétní lék, 

tedy primární produkt. Nejčastěji to byl Gu-
ttalax. Na dotaz, zda expedient poskytl kli-
entovi o nabízeném produktu nějaké 
informace, 93 % nakupujících odpovědělo, 
že ano. Konkrétně 87 z 94 zákazníků z lé-
kárny odcházelo alespoň s jednou informací 
o zakoupeném léku. Nejčastěji to byla infor-
mace o jeho účincích, druhá nejfrekventova-
nější pak byla informace o způsobu jeho 
užívání.
„Naopak velmi podprůměrného výsledku – 
48 procent – dosáhly lékárny v oblasti na-
bídky doplňkových produktů. Celkem 
52 expedientů, což je 56 procent, nechalo 
klienta odejít pouze s nákupem primárního 
produktu. Pokud byla doplňková expedice 
realizována, nejčastěji byla v jejím rámci na-
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padů si klient z lékárny místo požadovaného 
léku na průjem odnáší DS proti nadýmání 
po jídle, což sám zjistí z textu na krabičce,“ 
konstatovala J. Matušková. 
Výsledky MS v roce 2018 podle ní zřejmě 
ovlivnilo i zadání požadavku. Jestliže totiž 
zákazník žádá konkrétní produkt, velmi 
často se stane, že ho dostane. „Nechtěla 
jsem, aby se situace opakovala, a proto při 
letošním MS nebyly lékárny pacientem při 
výběru produktu ovlivněny, neboť zadání 
znělo: ,Dobrý den, prosím něco proti zácpě‘, 
aby měl expedient volné pole působnosti,“ 
podotkla.
Podle zákona má pacient právo na poskyto-
vání zdravotní služby, včetně lékárenské 
péče, na náležité odborné úrovni, a mimo 
jiné má také právo znát jméno a příjmení 

e své prezentaci se 
Jana Matušková za-

měřila na to, jaké od-
borné a ekonomické 

rezervy odhalil poslední 
mystery shopping (MS) 

na téma chronická zácpa. 
Realizován byl letos v lednu 

a jeho podrobné výsledky 
byly na kongresu také prezentovány. Nej-
dříve se ale vrátila k předchozímu MS 
z roku 2018, který vycházel z modelové si-
tuace: zákazník přichází do lékárny před 
odjezdem na dovolenou do Španělska 
a žádá černé uhlí pro případ, že by na ní 
trpěl průjmem. Chronická zácpa i akutní 
průjem jsou klíčové v kategorii trávení 
a J. Matušková se rozhodla výsledky obou 

MS srovnat, aby se zjistilo, zda a případně 
v jakých parametrech se lékárny za dva roky 
posunuly. 
Výsledky MS v roce 2018 lze stručně popsat 
větou: špičkový interiér, obsluha pokulhává. 
Takzvaný tržní benchmark, tj. hodnocení 
dispenzační práce z obchodního hlediska, 
tehdy činil pouze nevalných 46 %. „Nízké 
hodnocení tehdy ovlivnily hlavně nedostatky 
v oblasti komunikace, zejména nedosta-
tečné zjišťování potřeb pacienta a také pře-
dávání informací o správném užívání 
přípravku. Z odborného hlediska, tedy zda 
bylo postupováno lege artis, se ukázalo, že 
100 procent lékáren vydalo na žádost kli-
enta černé uhlí, přestože podle uznávaných 
medicínských není lékem první volby při 
léčbě akutního průjmu. Patnáct procent lé-

káren tehdy vydalo léčivý přípravek (LP) Car-
bosorb či Carbocit. V tom případě lékárny 
postupovaly v souladu s terapeutickou indi-
kací dle SPC. Pětaosmdesát procent léká-
ren však vydalo k léčbě akutního průjmu 
doplněk stravy (DS). Takový postup musíme 
ale považovat za porušení zákona. Jedná se 
totiž o záměnu doplňku stravy za lék, při-
čemž DS je takto přisouzeno léčebné tvr-
zení, což je legislativně striktně zakázáno. 
Při výdeji DS s obsahem aktivního uhlí musí 
lékárna postupovat v souladu se schvále-
ným zdravotním tvrzením ,aktivní uhlí při-
spívá ke snižování nadměrné plynatosti 
po jídle‘, s čímž pak souvisí i dávkování, 
které je přímo součástí zdravotního tvrzení. 
Kromě porušení legislativy je nepříjemná ze-
jména skutečnost, že v 85 procentech pří-

PharmDr. Jana Matušková
lektorka dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách

Při expedici musí lékárník 
postupovat lege artis

V



P10/11

inzerce

Z výsledku MS je však zřejmé, že většina ex-
pedientů vydala pikosulfát sodný jako lék 
první volby, což je zásadní chyba s ohledem 
na uznávaný medicínský postup. „Pokud už 
se stane, že jste zvyklí vydávat, v rozporu 
s doporučeným postupem, kontaktní laxati-
vum jako lék první volby, ačkoliv to pacient 
vůbec nežádá, pak by měl automaticky ná-
sledovat takzvaný doplňkový prodej, lépe 
řečeno odborný příprodej, v podobě osmo-
tického nebo objemového laxativa, pří-
padně obou. Pacient tím získá přípravek 
vhodný k dlouhodobému užívání a kontaktní 
laxativum si k tomu v případě nutnosti ob-
časně a krátkodobě může přidat.                                              
Konkrétní laxativum vybíráme podle vědec-
kých poznatků a odborných doporučení 
(level, grade) právě v souladu s medicín-
skými postupy. Vybírám taková laxativa, 
která nejlépe zabírají, pro jejich účinnost 
jsou nejlepší vědecké důkazy a odborníci je 
na základě své klinické praxe doporučují,“ 
zdůraznila J. Matušková.
Podle doporučeného postupu Světové gast-
roenterologické společnosti je nejlépe účin-
ným objemovým laxativem psyllium, level II, 
grade B. Ostatní uvedená objemová laxativa 
mají horší hodnocení, konkrétně level III, 
grade C. Mezi osmotickými laxativy má nej-
lepší úroveň vědeckých důkazů a odborných 
doporučení polyetylenglykol (PEG) neboli 
makrogol, tj. level I, grade A, laktulóza pak 
level II, grade B. Obojí je tedy možné dopo-
ručit. Z kontaktních laxativ mají bisakodyl 
a pikosulfát sodný stejné hodnocení, tj. 
level II, grade B. V rámci kontaktních laxativ 
bychom pokud možno neměli preferovat 
sennu, u níž je hodnocení level III, grade C. 
Z výsledků MS vyplynulo, že žádný z 94 ex-
pedientů nevydal objemové laxativum jako 
přípravek první volby. Podle J. Matuškové 
existují různé možné důvody, proč se to 
stalo. „Prvním důvodem by mohla být ne-

zdravotníka, který mu zdravotní službu 
přímo poskytuje. Při letošním MS bylo 61 % 
expedientů označeno jmenovkou a 39 % 
jmenovku nemělo. Nošení jmenovky zákon 
přímo nenařizuje, takže pravděpodobně po-
stačí, když se pacientovi představíme celým 
jménem na úvod rozhovoru.
Dispenzační práce jakožto zdravotní služba 
se řídí zákonem o zdravotních službách. 
Proto musí být poskytována „ …podle pravi-
del vědy, podle uznávaných medicínských 
postupů a při respektování individuality pa-
cienta…“. Zatímco léčivé přípravky (LP) vy-
dáváme vždy v souladu s jejich SPC, 
doplňky stravy (DS) prodáváme v souladu 
s povoleným zdravotním tvrzením. 
„DS mají podobné aplikační formy jako 
volně prodejné léčivé přípravky, vypadají 
na první pohled stejně, ale nelze je doporu-
čovat na léčbu, ani na prevenci, protože se 
jedná o potraviny. U potravin je striktně za-
kázáno uvádět léčebná tvrzení,“ popsala 
J. Matušková. Pro rychlou orientaci v proble-
matice zdravotních tvrzení pak doporučila 
stránky SZÚ www.szu.cz/tema/bezpecnost-
-potravin/zdravotni-tvrzeni a SZPI www.szpi.
gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-
-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx. 

Prosím něco proti zácpě 
V další části se zaměřila na dispenzační po-
stup lege artis, tedy podle vědeckých po-
znatků a uznávaných medicínských postupů 
v případě chronické zácpy, což bylo předmě-
tem letošního MS. Doporučené postupy 
uvedla dva: WGO Practice guideline – con-
stipaton, a global perspective, 2010 (dopo-

ručený postup Světové gastroenterologické 
společnosti) a starší český Doporučený 
postup pro praktické lékaře, Obstipace, 
z roku 2002. Pro děti se používá doporučený 
postup ESPGHAN (Evropská odborná společ-
nost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii 
a výživu) z roku 2014. O tyto postupy se J. Ma-
tušková odborně opírá ve své prezentaci.

Doporučený léčebný postup v případě chro-
nické zácpy u dospělých má tři složky: reži-
mová opatření, nácvik defekačního reflexu 
a medikamentózní léčbu. Samotná medika-
mentózní léčba, tedy postup při výběru kon-
krétního laxativa, má potom tři kroky. „Když 
přijde do lékárny pacient a žádá ’něco proti 
zácpě‘, musíme zjistit, zda jde o zácpu 
akutní či chronickou, což se v rámci MS po-
dařilo většině expedientů. Tím se otvírá 
cesta pro správný léčebný postup,“ podo-
tkla.
V rámci režimových opatření doporučíme ze-
jména stravu bohatou na vlákninu a dosta-
tek tekutin. K nácviku defekačního reflexu 
se v případě potřeby využívají glycerinové 
čípky.  Nácvik není nutný, pokud je defe-
kační reflex zachován. Může se ovšem stát, 
že se pacientovi defekace nedaří, protože 
má v konečníku tuhou stolici a defekace je 
pak velmi namáhavá až bolestivá. Proto je 
nezbytné především změkčit stolici pomocí 
laxativ.
„Pokud jde o laxativa, lékem první volby je 
laxativum objemové, nejlépe rozpustná 
vláknina, např. psyllium. V případě, že pa-
cientovi nevyhovuje psyllium, mohu dopo-
ručit přípravek Optifibre pro lepší 
uživatelský komfort,“ objasnila J. Matuš-
ková.
Když pacient užívá objemová laxativa, dodr-
žuje režimová opatření a samo o sobě to ne-
stačí, následuje druhý krok: přidá se k tomu 
ještě navíc osmotické laxativum polyetylen-
glykol neboli makrogol anebo laktulóza. 
Pokud to stále nestačí, pacient má dodržo-
vat režimová opatření a dlouhodobě užívat 
objemová laxativa. Současně užívá i osmo-
tická laxativa, a to dlouhodobě nebo ob-
časně, a jako třetí poslední krok v rámci 
samoléčby se k tomu všemu přidá ještě 
kontaktní laxativum. Doporučován je piko-
sulfát sodný nebo bisakodyl.

Důležité souvislosti

• Doporučený léčebný postup je nutné upravit pro konkrétního pacienta. U seniorů 
proto vypustíme režimová opatření, neboť postrádáme validní vědecké důkazy 
o tom, že by u nich měla režimová opatření významný účinek v léčbě chronické 
zácpy. Je-li to potřeba, nacvičuje se defekační reflex. Pokud to senior zvládne, po-
užívá glycerinové čípky. Zásadní je u seniorů medikamentózní léčba. Preferujeme 
objemová laxativa (psyllium) plus k tomu osmotické laxativum (makrogol nebo lak-
tulóza). 

• Režimová opatření nejsou vyžadována ani u dětí, protože pro ně ani u nich ne-
máme vědecké důkazy. Defekační reflex v rámci samoléčby se u dětí nacvičuje bez 
čípků. Některé glycerinové čípky jsou jakožto zdravotnické prostředky určené vý-
robcem pro novorozence, kojence a malé děti. Jejich doporučování v rámci samo-
léčby, bez konzultace s lékařem, je však třeba zvážit právě s ohledem na 
doporučený postup. 

• U dítěte s chronickou zácpou je klíčová medikamentózní léčba. Lékem první volby 
je osmotické laxativum. Zde je doporučený postup jednoznačný. Vědecké důkazy 
ukazují, že PEG (makrogol) je účinnější v porovnání s ostatními uvedenými laxativy. 
Laktulóza je považována za bezpečné osmotické laxativum pro děti všech věkových 
kategorií. Proto se laktulóza doporučuje v případě, že není k dispozici PEG (makro-
gol). 

• PEG (makrogol) je volně prodejný pro děti od 8 let a u dětí se používá vždy po po-
radě s lékařem. Není tedy určen k samoléčbě bez konzultace s lékařem. Laktulóza 
je sice volně prodejná a může se podávat dětem mladším 1 roku, ale u takto ma-
lých dětí musí být vždy podávána pod dohledem lékaře. U dětí od 1 roku do 14 let 
není vyžadován dohled lékaře, ale laktulóza by se měla dle konkrétního SPC nebo 
dle příbalové informace užívat na předpis nebo na doporučení lékaře. Přestože je 
užívání u dětí takto omezeno, zůstávají oba LP registrovány v režimu výdeje bez lé-
kařského předpisu. Odpovědnost za to, že LP bude doporučován správně a bez-
pečně, tak leží z velké části na bedrech expedienta.



prezentace P12

dobé změkčení stolice. Z  hlediska postupu 
lege artis nedopadl MS vůbec dobře,“ komen-
tovala výsledky J. Matušková a připojila i eko-
nomický pohled: „Z anonymizovaných účtenek 
jsem vzala průměrnou finanční hodnotu každé 
z nich. Průměrná cena vydaného osmotického 
laxativa byla 129 Kč a kontaktního laxativa 
95 Kč. Glycerinové čípky vyšly v průměru 
na 76 Kč a Fructolax pak na 183 korun. Ten, 
kdo expedoval více v souladu s uznávaným 
medicínským postupem, měl také výrazně 
vyšší hodnotu nákupu. V případě chronické 
zácpy je zřejmé, že vyšší odborná úroveň expe-
dienta přináší lékárně vyšší obrat. Kdyby pak 
bylo v rámci režimových opatření doporučeno 
a připrodáno ještě psyllium, byla by hodnota 
každé účtenky navýšena dalších o 100 až 
200 Kč. Odborné a ekonomické 
rezervy jdou tedy ruku v ruce. Výdej v souladu 
s uznávanými medicínskými postupy a snaha 
o komplexní přístup se příznivě 
odráží i na ekonomice.“
Pokud jde o předávané informace, expedienti 
v rámci MS nejčastěji pacientům říkali, jaký 
má lék účinek a jak se užívá, 41 % expedientů 
doplnilo informaci ve smyslu režimových opat-
ření, tedy upozornění na dostatek vlákniny 
ve stravě, na pitný režim a kysané mléčné vý-
robky. Při té příležitosti byla prodána i probio-
tika. J. Matušková upozornila, že kysané 
mléčné výrobky ani probiotika nejsou součástí    
doporučeného postupu při léčbě chronické 
zácpy. 
Pokus o doplňkový prodej provedlo pouze 42 
expedientů, což je 44 % z celkového počtu. Při-
tom 34 expedientů se o to pokusilo z pohledu 
pacienta smysluplným způsobem. To zna-
mená, že doplňkový produkt logicky propojilo 
s produktem hlavním. Z MS vyplynulo, že 
pouze 23 pacientů označilo doplňkový prodej 
za přesvědčivý. Nejčastěji nabízenými doplň-
kovými produkty byly kromě probiotik také 
laktulóza a vláknina. Devět expedientů nabídlo 
produkt pouze slovně, dva expedienti přinesli 
a položili nabízený přípravek na táru, což 
odpovídá doporučení „co chceš prodat, 
musíš podat“.

znalost doporučeného postupu WGO Prac-
tice guideline.  Možná také expedient neví, 
že by měl expedovat v souladu s uznávanými 
medicínskými postupy, jak vyplývá ze zá-
kona o zdravotních službách. Třetí důvod 
může spočívat v tom, že objemová laxativa 
jsou zpravidla doplňky stravy, takže je expe-
dient logicky a správně vnímá jako potra-
viny, nikoliv jako medikamentózní léčbu. 
Proto jsem doporučený léčebný i medika-
mentózní postup upravila a přesunula jsem 
užívání psyllia do režimových opatření. 
A pak bych za laxativa ve smyslu medika-
mentózní léčby považovala pouze osmotická 
a kontaktní laxativa, registrované léčivé pří-
pravky. Zůstávají ještě glycerinové čípky, 
které jsem zařadila v souladu s jejich SPC 
mezi laxativa kontaktní.“ 

Co ukázal mystery 
shopping?
Cíleně byl zadán tak, že pacient přichází 
do lékárny a žádá něco proti zácpě. 
Na dotaz lékárníka odpovídá, že to potře-
buje pro sebe, zácpou trpí opakovaně 
a dlouhodobě, aby bylo zřejmé, že se jedná 
o zácpu chronickou. Pacient neguje případ-
nou souběžnou léčbu a pacientka žena není 
těhotná ani kojící. To proto, aby expedient 
nemusel řešit žádné komplikace, kontrain-
dikace ani lékové interakce. Stačilo tedy 
vydat lék první volby podle uznávaného me-
dicínského postupu.  Pokud bylo expedo-
váno kontaktní laxativum jako lék první 
volby, pak mělo být současně doporučeno 
osmotické laxativum a k tomu případně 
i psyllium, rozpustná vláknina, v rámci reži-
mových opatření. Tím by se dispenzační 
práce uvedla do souladu s doporučeným 
postupem.  
Z výsledků MS vybrala J. Matušková dvě po-
zitiva. Celkový tržní benchmark byl v roce 
2020 celkem 76 %, což je obrovské zlepšení 
oproti pouhým 46 % v rámci MS v roce 
2018. „Bylo to tím, že expedienti mnohem 
lépe zvládli komunikaci na začátku rozho-
voru, zjišťovali potřeby klienta i o jaký typ 

zácpy se jedná. Z toho mám radost. A 81 
procent pacientů odešlo z lékárny spoko-
jeno s tím, jak expedient vyřešil jejich 
zdravotní problém. Jak ukazují výsledky 
MS, pacienti věří, že pro ně v lékárně udě-
lali maximum, a odcházejí s pocitem, že 
byl jejich problém vyřešen,“ konstatovala 
doktorka Matušková. A také dodala, že 
rezervy byly tradičně v oblasti tzv. nabídky 
doplňkové expedice. Zároveň vysvětlila, 
že když se sleduje doplňková expedice, 
nesledují se pouze obchodní parametry 
a snaha naložit druhý produkt do nákup-
ního koše. Sleduje se především snaha 
expedienta pečovat o klienta komplexně 
v souladu s uznávaným medicínským po-
stupem. Šestapadesát procent expedi-
entů však nechalo pacienta odejít pouze 
s jedním produktem. „Bylo by to správně, 
pokud by bylo vydáno psyllium, protože 
rozpustná vláknina je primárním krokem 
podle doporučeného medicínského po-
stupu. Pokud pacientovi pomáhá psyllium 
spolu s pitným režimem, není žádoucí mu 
podávat další laxativa. Pokud však bylo 
lékem volby kontaktní laxativum, pak 
neměl pacient odcházet pouze s jedním 
přípravkem,“ vysvětlila J. Matušková. 
A které přípravky byly pacientům v rámci 
MS nejčastěji doporučovány? V celkovém 
počtu 94 sledovaných výdejů to byla pře-
devším kontaktní laxativa: 49krát Gutta-
lax a 35krát glycerinové čípky, které zde 
byly vydávány jako projímadlo, nikoliv 
k nácviku defekace. K tomu J. Matušková 
uvedla: „V odborné literatuře glycerinové 
čípky bývají zařazeny mezi osmotická la-
xativa, protože léčivá látka glycerol je 
osmoticky aktivní. Já jsem je zařadila mezi 
kontaktní laxativa, protože jsem vzala 
v potaz glycerinové čípky registrované 
jako léčivý přípravek, tj. aktuálně Suppo-
sitoria glycerini Ipsen. V souladu s tera-
peutickou indikací se používají mimo jiné 
k nácviku defekačního reflexu nebo jako 
kontaktní laxativum“. Dále popsala rozdíl 
mezi použitím osmotických a kontaktních 

laxativ. Zatímco osmotická laxativa se po-
užívají při léčbě chronické zácpy občasně 
nebo dlouhodobě, kontaktní laxativa se po-
užívají také občasně, vždy však krátkodobě 
nebo jen jednorázově. Glycerinové čípky, 
přestože dráždí sliznici konečníku svým 
osmotickým působením, nejsou na rozdíl 
od osmotických laxativ určeny pro dlouho-
dobé použití.  Proto je J. Matušková právě 
podle způsobu použití zařadila spíše  mezi 
kontaktní laxativa, a to i s ohledem na údaje 
uvedené v SPC.
Kromě těžko zařaditelných glycerinových 
čípků poukázala i na Fructolax, který byl při 
MS čtyřikrát doporučen, a z toho  třikrát pro-
dán. Kromě rostlinné vlákniny obsahuje 
také ovocné kyseliny s osmotickým účinkem 
a současně i kontaktní laxativum. Fructolax 
je tedy něco jako 3 v 1. Díky obsahu kon-
taktního laxativa je určen ke krátkodobému 
použití, přestože se jedná o doplněk stravy. 
Mezi přírodní kontaktní laxativa podle někte-
rých doporučených postupů patří nejen 
senna a reveň, ale také aloe nebo krušina 
a ricinový olej. V případě Fructolaxu je po-
užita reveň. 

Odbornost a ekonomika 
aneb Naměřená realita
Správně mělo být na prvním místě expedo-
váno psyllium nebo osmotické laxativum 
a k tomu měl být doporučen pitný režim 
a dostatek vlákniny ve stravě. Mystery 
shopping ale ukázal, že psyllium nebylo dopo-
ručeno, osmotická laxativa doporučilo pouze 
13 % expedientů, 60 % expedientů doporučilo 
laxativa kontaktní, 24 % glycerinové čípky 
a 3 % Fructolax. 
„Odborně bych akceptovala osmotická laxa-
tiva, a to krátkodobě nebo dlouhodobě, 
Fructolax pak krátkodobě. Pokud bylo 
expedováno kontaktní laxativum, mělo násle-
dovat upozornění, že není určeno k dlouho-
dobé léčbě chronické zácpy, ale spíše jako 
občasná a krátkodobá první pomoc pro rych-
lou úlevu. Zároveň mělo být doporučeno 
osmotické či objemové laxativum pro dlouho-










