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Úvodník
Když jsem před pár týdny viděla komentáře pod facebookovou zprávou o rebrandingu jednoho z tuzemských lékárenských řetězců, okamžitě se mi vybavila naše
tradiční rubrika Za tárou, v níž lékárníci odpovídají mimo jiné i na dotaz, co by
v případě, že by měli kouzelný proutek, v českém lékárenství okamžitě změnili.
Dotazovaní farmaceuti velmi často odpovídají, že by si přáli, aby všichni lékárníci drželi více při sobě bez ohledu na to, pro koho pracují, nebo že by bylo
fajn změnit k lepšímu vnímání lékáren u veřejnosti, či také aby se do lékárenství vrátila soudržnost a jednotnost, aby lékárníci mezi sebou neřešili, zda
pracují v řetězcové, nemocniční nebo soukromé lékárně. A často také v odpovědích zaznívá, že by dotyčný chtěl kouzelným proutkem změnit pohled veřejnosti na lékárny a lékárníky, aby byli vnímáni především jako zdravotníci.
Pokud by veřejnost zabrousila na facebook a přečetla si zmiňované komentáře, asi by ani sto kouzelných proutků nestačilo k tomu, aby se výše uvedená
přání splnila. Při čtení oněch komentářů by totiž jen málokdo z veřejnosti uvěřil
tomu, že jejich autory jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé.
Jistě, ne všechno se musí líbit všem. Je zcela pochopitelné, že někomu se nemusí
líbit růžová barva u jednoho lékárenského řetězce, jinému zase třeba přijde divná reklama u řetězce druhého, v níž nad městem létá nazelenalý pták. A další přemýšlejí nad
tím, proč se pacientům horem dolem představují aplikace, pomocí nichž si mohou léky
v lékárně zarezervovat, aby tam pro ně nemuseli chodit případně dvakrát,
a pak jeden z řetězců postaví reklamu na tom, že pacientka si při návštěvě lékárny nevyzvedne všechny léky najednou jen proto,
aby tam za lékárnicí mohla druhý den vyrazit znovu.
Je neoddiskutovatelné, že každý má právo vyslovit svůj
názor, tedy i ten negativní. Nikdo nikomu nebrání říct,
že růžová barva v logu lékárenského řetězce se mu nelíbí, sortiment v e-shopu mu přijde nelékárenský atd.
Nicméně i kritika se dá vyslovit slušně a netřeba se
ve svých komentářích snižovat takříkajíc na úroveň
4. cenové skupiny výroky o vypasovaném latexu,
inspiraci nalezené u E55 apod. Tyto a další
podobné výroky bohužel naznačují, že z lékárenské
obce nevraživost a vymezování se na my a oni
zatím nevymizelo.
Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz

I kritizovat se dá
bez ztráty důstojnosti.

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie.
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz
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AmerisourceBergen dokončuje akvizici společnosti Alliance Healthcare

Společnost AmerisourceBergen Corporation oznámila počátkem června dokončení
akvizice většiny distribučních činností Alliance
Healthcare, jež je součástí Walgreens
Boots Alliance, za 6,275 miliardy USD.
„Jsme rádi, že jsme akvizici dokončili, a srdečně mezi námi vítáme talentovaný tým
společnosti Alliance Healthcare,“ uvedl
Steven H. Collis, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti AmerisourceBergen. „Akvizice
společnosti Alliance Healthcare rozšiřuje
náš záběr a řešení v oblasti distribuce léčiv
a doplňuje globální nabídku služeb společnosti AmerisourceBergen. Se společností Alliance Healthcare posílíme naši
schopnost poskytovat inovativní a globální
řešení v oblasti zdravotní péče a podpoříme naši odpovědnost za vytváření zdravější budoucnosti.“
„Tato transakce je pro obě společnosti
velmi výhodná a logicky navazuje na naše
dlouhodobé strategické partnerství,“
uvedla Ornella Barra, provozní ředitelka
Walgreens Boots Alliance, Inc. Společnosti
AmerisourceBergen a Walgreens Boots
Alliance budou dále usilovat o rozšíření
a prodloužení obchodních dohod s cílem
dosáhnout dalšího růstu a synergie.
Alliance Healthcare jakožto přední velkodistributor léků denně zásobuje až 3 000
zákazníků v Česku i na Slovensku a poskytuje profesionální služby nemocnicím i lékárnám.

Omega-3 mastné kyseliny
mohou zvýšit účinek
antibiotik

Ve zprávě Státního zdravotního ústavu se
uvádí, že australští vědci poprvé potvrdili
souvislost mezi pravidelným užíváním rybího oleje a schopnostmi „superbakterií“

Krátce

stát se méně odolnými vůči antibiotikům. Objev, který uvedla Flinders University
a který byl právě publikován v mezinárodním časopise mBio, prokázal, že mastné
kyseliny rybího oleje se mohou ukázat jako
jednoduchý a bezpečný doplněk stravy,
který by lidé mohli užívat spolu s antibiotiky, aby byla efektivita proti infekcím účinnější. „Studie naznačují, že rezistence
buněk vůči antibiotikům může být ovlivněna příjmem omega-3 MK ve stravě,“ říká
mikrobiolog Dr. Bart Eijkelkamp, který
vede Laboratoř pro výzkum adaptace bakterií na hostitele ve Flinders Univerzitě. „Při
pokusech a doplňujícím počítačovém modelování jsme zjistili, že tyto mastné kyseliny v rybím oleji činí bakterie citlivější
na různá běžná antibiotika.“ Obrana proti
škodlivým bakteriím je důležitý krok vpřed
v boji proti nárůstu superbakterií, které si
vytvářejí multirezistenci vůči antibiotikům.
Výzkum má zásadní význam v oblasti infekčních onemocnění způsobených bakteriemi, jako je Acinetobacter baumannii,
významný nemocniční patogen (nosokomiální nákaza), s nebývalou mírou rezistence
vůči antibiotikům po celém světě. S nárůstem superbakterií se nyní podařilo prokázat, že nebezpečná bakterie nedokáže
rozlišovat mezi „dobrými“ a „špatnými“
mastnými kyselinami hostitele a během
infekce spotřebuje všechny. Výzkum ukázal, že mastné kyseliny z rybího oleje se
stávají součástí membrány bakterií a tím
činí membránu napadené bakterie propustnější, tudíž citlivější vůči antibiotikům.

Antifibrotická léčba je
nadějí pro pacienty se
sklerodermií

Na autoimunitní nemoc zvanou systémová
sklerodermie, která postihuje kromě kůže
také cévy, klouby, jícen a plíce, upozornil
Světový den sklerodermie, jenž připadl
na předposlední červnový den. S nemoc-

nými plícemi se v důsledku této choroby potýká až třetina pacientů. Jejich plicní tkáň se
jizví, pacienti nemohou dostatečně dýchat
a mohou být ohroženi na životě. Nadějí je
pro ně antifibrotická léčba, která dokáže postup nemoci zpomalit. „Sklerodermii ne
umíme léčit celkově, zvládáme ale potlačit
různé projevy podle toho, které orgány
nemoc zasáhla. Jestliže například postihne
plíce, dochází u pacienta k tuhnutí a jizvení
plic. Typickými příznaky jsou dušnost, suchý
kašel a časté zadýchávání,“ říká doc. MUDr.
Tomáš Soukup, Ph.D., ze Subkatedry revmatologie II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Pacientům
se systémovou sklerodermií a s postižením
plic v loňském roce svitla naděje v léčbě
v podobě antifibrotického léku, který byl registrován i v Česku. Prozatím je lék zdravotními pojišťovnami schvalován pomocí
speciálního § 16. Čím dříve pacienti s plicním postižením léčbu dostanou, tím větší
naději na snížení míry poškození plicní
tkáně mají.

Platba za státní pojištěnce
v roce 2022 vyšší o 200 Kč
měsíčně

Platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok zvýší o 200 korun
měsíčně na 1 976 korun za každého státního
pojištěnce. Tato změna vyjde ročně
na 14,35 miliardy korun, které je ještě třeba
zapracovat do rozpočtu. Navrhovaný schodek 390 miliard to podle ministryně financí
Aleny Schillerové nezvýší. Letos jsou na veřejné zdravotní pojištění plánovány náklady
zhruba 399 miliard korun. Podle ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha činily výdaje
zdravotního pojištění související s pandemií
koronaviru z veřejného zdravotního pojištění
dosud asi 50 až 55 miliard korun. Vyčerpala
se tím většina rezerv zdravotních pojišťoven
z předchozích let. „Očekáváme, že na konci
letošního roku nějaké rezervy zůstanou. Ne-

budou vyčerpané zcela,“ řekl ministr. Očekává zůstatek kolem deseti miliard, podle
Aleny Schillerové by mohl být i vyšší.
Na konci května byl zhruba 68,5 miliardy
korun. Prospět by mohl podle ministrů
i vyšší výběr pojistného po otevření obchodů
a služeb, které musely mít činnost kvůli epidemii omezenou. „Pokud bude příští rok nárůst o 15 miliard korun, bude systém
stabilní a umožní to růst úhrad o čtyři procenta,“ dodal ministr Vojtěch. Platby státu
se zvyšovaly od 1. června 2020 o 500 korun
měsíčně a od 1. ledna 2021 o dalších 200
korun. V roce 2020 to bylo 20 miliard, letos
50 miliard korun navíc.

Benu otvírá další dvě
konzultační centra

Alzheimerova choroba je sice nevyléčitelná,
ale její včasná diagnostika zásadně zpomaluje postup nemoci a udržuje kvalitu života.
Testováním poruch paměti se již tři roky zabývají odborně vyškolení lékárnici Benu lékáren. V minulém roce otestovali přes 1 200
pacientů, téměř pětině z nich doporučili
další vyšetření u lékaře, a pomohli tak včas
odhalit onemocnění 48 pacientům. Nyní
Benu rozšiřuje dostupnost testování a otevřelo další dvě centra v Liberci a Jičíně. Testování tak bude nabízet již v osmi centrech
po celé republice. Do budoucna chce jejich
působnost rozšířit do všech krajských měst.
Česká republika je aktuálně jediná země Evropské unie, v níž lze toto testování provádět
i v lékárnách. Lékárníci jsou pro testování
speciálně proškoleni v rámci grantových
kurzů České lékárnické komory.

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

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

Kardiologové spouštějí kampaň
nazvanou Nemocné české srdce
Čeští kardiologové vyhlašují kampaň Nemocné české srdce. Do deseti let chtějí snížit úmrtnost na srdeční choroby o pět procent. A stejně tak chtějí snížit počet těch, kteří kvůli srdci opakovaně končí v nemocnici. V tomto případě usilují o 10procentní pokles. Na choroby srdce v Česku ročně zemře přibližně 50 000 lidí a nemoci oběhové soustavy jsou dlouhodobě nejčastější příčinou smrti. Zabijí 40 procent mužů a 47 procent žen. Kvůli nemocem srdce končí v nemocnici ročně asi 285 000 lidí. K cíli mají odborníky dovést moderní léky, kampaň za zdravý životní styl
či užší spolupráce s praktickými lékaři. A také apel na osobní zodpovědnost u těch, kteří jdou srdečním nemocem naproti.
„Náš plán je velmi ambiciózní zvlášť v době, kdy kvůli pandemii koronaviru a strachu z nakažení zůstávali lidé doma i s infarkty, což se v dalších letech projeví explozí případů srdečních selhání.
Křivka úmrtí na selhání srdce v posledních letech neustále roste a dostala se přes hranici 5 000 ročně. Počet lidí se srdečním selháním stoupne do roku 2030 podle našich odhadů o 50 procent na přibližně 450 000. Do karet nám nehraje ani předpokládané zhoršení ekonomické situace, které tradičně provází zvýšená nemocnost a úmrtnost na srdečně-cévní choroby. Pokles
hrubého domácího produktu přibližně o pět procent vede k minimálně stejnému vzestupu úmrtí na kardiovaskulární onemocnění,“ vysvětluje prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA,
předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Situace je natolik alarmující, že je podle kardiologů třeba okamžitě jednat. Jak ukazují data, ČR je ve výskytu kardiovaskulárních chorob třetí
nejhorší v Evropě.
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Češi hojně nakupují
doplňky stravy
on-line
Přes 42 % Čechů si v minulém roce objednalo více doplňků stravy on-line. To je dvakrát víc, než činí evropský průměr. V počtu lidí, kteří začali více cvičit, je však ČR na chvostu. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Health Report 2021, který ve spolupráci s agenturou Kantar každoročně zpracovává farmaceutická společnost Stada, jež společně s výzkumnou agenturou připravuje
velký průzkum k otázkám zdraví v řadě evropských zemí. V letošním roce je poprvé součástí průzkumu také Česká republika. Zpráva zahrnuje data pokrývající 15 evropských zemí a více než
30 tisíc respondentů.
Prudký nárůst e-commerce je jasným trendem posledních let, který v době uzavření kamenných obchodů logicky dále dramaticky posílil. Že jsou Češi moderním řešením otevření, dokládá i jejich
nákupní chování u výrobků pro zdraví. Přes 42 % Čechů si v minulém roce objednalo více doplňků stravy on-line. To představuje téměř dvojnásobek průměru za všechny země v průzkumu. Nejblíže jsou nám v tomto chování Poláci s 32 %. Pokud by nenastala komplikovaná epidemiologická situace, nadpoloviční většina Čechů by preferovala nákup volně prodejných léků v kamenných
obchodech včetně své místní lékárny. Nicméně 22 % lidí by si tyto výrobky i tak objednalo v on-line lékárně, což je opět hodnota vysoko nad průměrem průzkumu (12 %). Dále se ukázalo, že našinci jsou spíše obezřetní k trendům v oblasti výživy, pohybu a kondice. Že by se trendy týkající se zdraví měly stát součástí životního stylu, si myslí pouze 17 % dotazovaných, což je pod evropským průměrem. Spravedlivě je třeba dodat, že reálně tyto trendy vítají pouze obyvatelé Nizozemska a Belgie. Nad průměrem si stojíme také v přesvědčení, že moderní trendy v oblasti zdraví jsou
pouze nástrojem lákání peněz od lidí. Myslí si to čtvrtina Čechů. Češi zároveň nadprůměrně důvěřují lékařům (tři čtvrtiny dotázaných) a lékárníkům. K jejich doporučením ohledně zdravého životního stylu se však staví spíše vlažně. To s sebou nese neblahé důsledky v podobě například nárůstu obezity za dobu pandemie. Své chování vůči vlastnímu zdraví změnilo v minulém období
pouze 14 % Čechů, což je pod evropským průměrem. Naopak téměř polovina populace užívala častěji vitaminy a doplňky stravy – v tom jsou dále pouze Srbové. Našinci se také v minulém období více zaměřili na zdravé stravování, o to méně však na vlastní aktivitu. Česká republika má spolu s Německem, Ruskem a Srbskem nejmenší podíl lidí, kteří začali více cvičit.

Proběhla první
Pharma Profit
akademie
Ve čtvrtek 10. června se v Praze konalo první školení v rámci Pharma Profit akademie, při němž se lektorka PharmDr. Jana Matušková věnovala tomu, jak by měla vypadat úspěšná
a oboustranně prospěšná obchodní schůzka v lékárně. V úvodu školení jeho účastníkům objasnila, s jakou ekonomickou situací v segmentu léků na předpis a u volně prodejného sortimentu
se lékárny musejí vyrovnat. V souvislosti s tím pak zdůraznila, proč je tak důležité, aby obchodní reprezentant měl na schůzku v lékárně připravené prodejní argumenty a speciální projekty
i na sell-out a nejen na sell-in. Zároveň naznačila, v čem se objevují největší slabiny a přešlapy během obchodních schůzek v lékárnách. Odpolední část školení pak byla zaměřena ryze prakticky. Diskutovalo se během ní o jednotlivých produktech, které si s sebou účastníci přinesli.

inzerce
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Špičková farmacie
se neobejde bez
propojení akademického
a industriálního
výzkumu
Zatímco v zahraničí fungují výzkumné klastry, které sdružují špičkové vědce, akademické pracovníky a výrobní farmaceutické
podniky, dlouho a běžně, v České republice jde o novinku. Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The PARC)
bylo u nás založeno teprve před pěti lety. Přesto se už může pochlubit nejedním úspěchem. O tom, co bylo impulsem pro jeho
založení a jak funguje, jsme si povídali s Ing. Pavlem Šebkem, CSc., ředitelem pro výzkum a vývoj ve společnosti Zentiva, která
je jedním ze zakládajících členů jmenovaného centra.
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Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu
neboli The PARC (Pharmaceutical Applied Research
Center) je v podstatě vir
tuální univerzita. Proč bylo
založeno?
Jeho základní ideou je propojit špičkové
akademické vzdělání s praktickou zkušeností z farmaceutického průmyslu. Primárním impulsem pro založení centra byla naše
snaha dělat v ČR špičkovou industriální farmacii a být ve světě konkurenceschopní.

Předpokládám, že jste se inspirovali i v zahraničí, kde
už má spolupráce fungující
na základě propojení univerzit a výrobců dlouholetou tradici.

V zahraničí jde o běžný model. Inspirovali
jsme se dvěma velkými klastry – irským
a farmaceutickým klastrem s celoevropskou
působností. Irsko je výborným příkladem,
jak je možné díky strategii státu v podstatě
z ničeho vybudovat farmaceutický průmysl
s globálním významem. Prakticky od 70. let
minulého století Irsko systematicky pracuje
na budování výrobní infrastruktury od chemických syntéz aktivních substancí a intermediátů až po výrobu lékových forem
a komplexních pokročilých biotechnologií.
Velká pozornost je při tom věnována investicím do rozvoje lidských zdrojů a strategických kompetencí vytvořením výzkumného
a vzdělávacího centra zaměřeného na biotechnologické výroby, NIBRT (National Institute for Bioprocessing Research and
Training) a SSPC (Synthesis and Solid State
Pharmaceutics Cluster), klastru zaměřeného
na nízkomolekulární léky. Přístup Irska je výjimečný v tom, že cíleně investuje jak do základního biomedicinálního výzkumu, tak
do výzkumu výrobních technologií. Obě výzkumná centra jsou významně podporována
z vládních zdrojů. Dnes se v Irsku vyrábí
řada klíčových léků a tamní firmy vedle produktů exportují také technologická řešení,
a vytvářejí tak čím dál větší přidanou hodnotu. Další náš velký vzor, PSSRC (Pharmaceutical Solid State Research Cluster), jenž
se skládá z 10 evropských univerzit, je vir
tuální klastr, v němž se sdružily výzkumné
skupiny, které vytvářejí know-how v oblasti
pevných lékových forem, sdílejí spolu výsledky a projekty. V tomto klastru působí
také například univerzita z Nového Zélandu.
Velké klastry propojující akademický a industriální technologický farmaceutický výzkum fungují rovněž ve Velké Británii, kde je
jejich působení velmi populární.

Můžete popsat, jak PARC
funguje, kdo patří mezi
jeho zakládající členy
a kolik má studentů?

PARC založily Vysoká škola chemicko-technologická, Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a společnost Zentiva.
Přestože jde o virtuální výzkumné centrum,
funguje v podstatě jako klasická univerzita.

bém horizontu. Značná část našeho výzkumu je zaměřená na produkty, které
během krátké doby budou uvedeny na trh.
Samozřejmě se zabýváme i odvážnějšími
technologiemi, které bude farmaceutický
průmysl využívat až za pět či deset let. Co se
týče vývoje Zentivy, valná část veřejnosti má
představu, že generická firma vyrábí pouhé
kopie originálních léčiv. Reálně to ovšem
takto nefunguje. Jednoduché kopírování se

DĚLÁME ŠPIČKOVOU VĚDU
„Je důležité zdůraznit, že děláme špičkovou vědu, která je srovnatelná se zbytkem velkých nadnárodních firem. Nevytváříme sice
nové molekuly, ale děláme technologicky pokročilé věci a spolupracujeme s těmi nejlepšími kapacitami nejen z akademické, ale
i z výrobní sféry. A také spolupracujeme s velkými firmami v rámci
výzkumných klastrů, kde nás berou jako rovnocenné partnery.“
PAVEL ŠEBEK
Má pět oddělení, za každé je odpovědný
jeden vědecký vedoucí. Naši studenti, kterých je nyní pětatřicet, se rekrutují z řad absolventů, kteří se rozhodli pokračovat
v postgraduálním neboli doktorandském
studiu. Každoročně vypisujeme témata doktorských prací, z nichž si studenti, mají-li
zájem, mohou vybrat. K doktorandskému
studiu se ale zapíší na některé z uvedených vysokých škol, protože PARC není
oprávněn vydávat tituly Ph.D. Studenti tedy
studují na klasické vysoké škole a spolupracují s námi s tím, že každý má dva školitele.
Jeden je z akademické a druhý z průmyslové
sféry. Na tématech doktorských prací se domlouváme s profesory z vysokých škol. Jejich zadání je ovšem vždy zaměřeno
na nějaký zásadní problém, s nímž se soudobá farmacie potýká. Nikdy nejde o výzkum takzvaně do šuplíku. Vždy se jedná
o koncepční farmaceutickou výzvu, kterou je
třeba vyřešit v krátkodobém či dlouhodo-

dá dělat u několika málo přípravků, ale
většinou jsou produkty chráněny duševním
vlastnictvím originálních výrobců, kteří
chrání patenty syntézu aktivní substance,
použitou pevnou fázi aktivní substance,
složení a technologii lékové formy a v některých případech i chování in vivo, tedy
v organismu pacienta. S tím vším se musí
generický výrobce vypořádat, aby vůbec
mohl generikum uvést na trh. Musí k tomu
mít k dispozici špičkové vědecké zázemí
a potřebné kompetence, aby žádné duševní vlastnictví neporušil. A protože originální výrobce použije přednostně to
nejjednodušší technologické řešení, které
se nabízí, a ochrání ho patentem, musíme
vymyslet něco pokročilejšího, abychom patent neporušovali. Na technologické úrovni
tedy musíme mít lepší a chytřejší lidi, protože musíme přijít s inovativnějším řešením, než které bylo použito u originálního
produktu.

Jakým typům inovací se
tedy věnujete, respektive se
na ně ve výzkumu zaměřují
studenti v rámci doktorandského studia?
Molekuly dostupné pro generický vývoj jsou
dané. Inovovat na molekulární úrovni se
zatím nechystáme, vše ostatní na produktech inovujeme. První úroveň našich inovací
směřuje k tomu, abychom uvedli generikum
první den po ukončení patentové ochrany
struktury molekuly léčiva na trh. Druhá úroveň se týká technologie výroby. Konkrétně
se snažíme vyvinout efektivnější technologie, než jaké používal originální výrobce, což
nám umožní prodávat lék na trhu laciněji.
Nejvyšší úroveň inovací spočívá ve vylepšování originálních přípravků, abychom na trh
přišli s vyšší hodnotou, než byla v původním
léku. Naší ambicí je tedy přicházet na trh
s takzvanými generiky plus neboli value
added medicine neboli léky s přidanou hodnotou. Tohle všechno vyžaduje velké množství inovací, a abychom je byli schopní
dělat, potřebujeme k tomu mít špičkově
vzdělané lidi. Úspěšnost farmaceutické
firmy nestojí na tom, jakým disponuje výrobním zařízením, ale odvíjí se zejména
od toho, jak chytré a kreativní má pracovníky. Problém ale je, že řada vědeckých a inženýrských kompetencí v tuzemsku dosud
nebyla k dispozici.

Můžete uvést příklad nějaké chybějící kompetence?

Většina studentů farmaceutických fakult
studuje především se záměrem jít pracovat
do lékárny. Málo je těch, kteří fakultu vystudují proto, že se plánují věnovat výzkumu,
vývoji nebo výrobě ve farmaceutické firmě.
Farmaceutické fakulty jsou tak primárně zaměřené na výchovu lékárníků. Části farmaceutického vzdělání a akademického
výzkumu, které potřebujeme v průmyslu,
jako je například farmaceutická technologie
a inženýrství, biofarmacie a podobně, v hledáčku zájmu studentů buď úplně chyběly,
nebo se nijak výrazně nerozvíjely. Proto jsme
vytvořili PARC, kde se snažíme tyto obory vybudovat a posílit, a přitáhnout k nim zájem
akademiků i studentů. Naším cílem je vybudovat v tuzemsku potřebné kompetence,
a to nejen pro naši společnost, ale obecně
pro rozvoj farmaceutického průmyslu
v České republice. Máme-li jako stát ambici
vyvíjet nové farmaceutické produkty, převádět je do klinického testování a následně
i vyrábět, tak i všechny start-upy, které
na základě akademického výzkumu vzniknou, budou potřebovat odborníky kompetentní v uvedených oborech, aby z objevené
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molekuly udělali lék, který se dá klinicky
otestovat a následně i vyrábět.

Nemohu se nezeptat, jak se
to dělalo dřív. Jak se kompetentní lidé do vývoje a výzkumu sháněli v době, než
byl založen PARC?
Velmi složitě, situace na středoevropském
pracovním trhu s experty ve farmaceutických oborech je velice komplikovaná. Řada
odborníků se hledá pomocí takzvaných
head hunterů obdobně jako pracovníci
na pozice ve vrcholovém managementu.
Dnes navíc interně vyvíjíme hlavně takzvaná

složitá generika a generika s přidanou hodnotou, tedy generika, jejichž vývoj a výroba
vyžaduje velkou inovační přidanou hodnotu.
Vytváříme vlastní vědecké a výrobní know-how a duševní vlastnictví, jinak bychom nebyli takové produkty schopni vyvinout
a vyrobit. Naše potřeba zaměstnávat talentované vědce a inženýry tak neustále narůstá.

Lze prozradit, co je nyní
žhavým tématem na farmaceutickém trhu, a na co se
tedy v rámci výzkumu v centru PARC zaměřujete?

Studenti pracují na celé řadě technologií,
které jsou v hledáčku farmaceutických
firem. Například na 3D tisku. Dosud se industriálně pomocí této technologie vyrábí
jediný produkt, ale tato technologie má
v sobě velký potenciál zejména ve vztahu
k takzvané customizované medicíně. Pro
každého pacienta lze teoreticky tisknout
jeho speciální lékovou formu se speciální
dávkou účinné látky. Praktická aplikace tohoto přístupu je ale trochu hudbou budoucnosti, protože nejde jen o to vyvinout
potřebnou technologii, ale je třeba vyřešit
i regulatorní podmínky, aby bylo možné lék
zaregistrovat a prodávat. Dalším tématem,

na němž studenti v centru PARC pracují,
jsou inovativní technologie zvyšující vstřebávání účinných látek. Řada léků, které se
v současnosti vyvíjejí, je sice velmi účinná,
ale zároveň jsou jen velmi málo rozpustné,
a tím pádem špatně vstřebatelné ze zažívacího traktu. Věnujeme se rovněž například
vývoji lékových forem, které jsou postaveny
na bázi nanovláken. Vytváříme třeba i nové
aplikace umělé inteligence pro potřeby analýzy velkého množství literárních dat s cílem
nalezení nových terapeutických indikací.
S Farmakologickým ústavem UK spolupracujeme na nových metodách korelace experimentálních dat mezi člověkem a zvířetem.
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Dočetla jsem se, že jeden
z vašich absolventů založil
start-up firmu.

PROJEKTY NEJSOU
ODTRŽENÉ OD PRAXE
„Pro farmacii je klíčové akademické a industriální vzdělání, proto
studenti v centru PARC pracují na konkrétních projektech z praxe
a nejde jen o teoretickou vědu. Mají možnost poznávat akademická
pracoviště, ale také vidět, jak fungují start-up firmy. Právě na tuto
oblast poznávání bychom se chtěli významně zaměřit, aby ji studenti co nejvíce poznali a získali nejen dovednosti, ale také odvahu
se do něčeho podobného pustit, až skončí doktorandské studium.
Myslím si, že řadě studentů u nás taková odvaha chybí.“

může ho začít nabízet farmaceutickým firmám. Ve spolupráci s tímto absolventem
a jeho firmou už nyní Zentiva testuje zajímavé aplikace.

Ano, jde o firmu zaměřenou na technologii,
pro niž zatím nemáme výstižný český název.
Anglicky se nazývá liquid marbles. Jedná se
o nadějnou technologii, kterou ale nechceme
takříkajíc držet jen pro Zentivu, protože
v praxi existuje mnoho potenciálních aplikací v celé řadě oborů. Tato technologie je
ve farmaceutickém průmyslu využitelná
v segmentu generik, inovativních produktů,
ale například i doplňků stravy, a tak jsme se
dohodli, že ji nebudeme nijak omezovat
a umožníme kolegům, kteří na ní pracovali,
ji dále rozvíjet v rámci start-upové společnosti. Máme z toho velkou radost, protože
právě tohle dělá z akademického výzkumu
rentabilní záležitost, kdy se náklady vložené
do vědy vracejí. Student, který dělal v rámci
centra PARC doktorát, tak teď pracuje
ve vlastní společnosti na převodu základního konceptu do podoby výrobního zařízení. V okamžiku, kdy bude mít stroj hotový,

V úvodu jste se zmínil
o tom, že spolupracujete
s irským klastrem. Mají
vaši studenti možnost chodit takříkajíc na zkušenou
do zahraničí? A do jaké
míry spolupracujete například i s jinými farmaceutickými firmami?
Ano, například v rámci grantu od Evropské
komise spolupracujeme se společnostmi,
jako je Astra Zeneca, Bayer, UCB anebo
Roche, na projektu s názvem InPharma. Je
zaměřen na vytvoření systémů pro přímou
korelaci in vitro a in vivo dat pomocí počítačových simulací, aby se minimalizovaly experimenty na zvířatech. Příkladů podobné
mezinárodní spolupráce je hodně. Reálně
vznikají konsorcia mezi farmaceutickými fir-

PAVEL ŠEBEK

V rámci celoevropských výzkumných uskupení spolupracujeme i s celou řadou velkých
inovativních farmaceutických firem a špičkových univerzit na vylepšování metodik vývoje nových léků. Na tuto spolupráci jsme
získali už dva granty Evropské komise
v rámci programu Horizont 2020.

Vysoké i střední školy
na svých webech uvádějí,
jak jsou jejich absolventi
úspěšní, kde se uplatnili,
v jakém počtu byli maturanti přijati k vysokoškolskému studiu a podobně.
Čtyřleté doktorandské studium během pětiletého
působení centra PARC už
nějací studenti ukončili.
Kde se uplatnili, jakých případných úspěchů dosáhli?

Studium zatím absolvovalo 13 studentů.
Z nich se zhruba polovina rozhodla, že
bude pracovat v Zentivě, čtvrtina se vrátila
zpět na univerzity a dále s námi spolupracuje. A čtvrtina šla pracovat do jiných farmaceutických firem buď v Česku, nebo
v zahraničí. Na jednu stranu nás mrzí, když
někdo odejde do zahraničí, ale na druhou
stranu je to pro nás potvrzení skutečnosti,
že firmy oceňují vzdělání, které studenti
v centru PARC získali. Je to dobrá vizitka,
když virtuální výzkumné centrum ve východní Evropě vybudované generickou firmou ve spolupráci s univerzitami

a Akademií věd vychovává odborníky,
o které mají zájem nadnárodní společnosti
a lídři v oboru. Tím naše vzdělání získává
ohromný kredit. Co je rozhodně velmi přínosné, že se díky fungování našeho centra
vytváří know-how, které je obecně využitelné. Například Zentiva už uvedla na trh
čtyři produkty, na jejichž vývoji se také podíleli studenti tohoto centra, takže nemají
na svém kontě jen disertační práci a články
v odborných časopisech, ale mohou vzít
do ruky i krabičku s léčivým přípravkem,
na němž se podíleli a který pomáhá pa
cientům v celé Evropě.

O jaké přípravky se jedná?

Jeden je určen na léčbu deprese a tři slouží
k léčbě HIV. Jde o první generika, která
na léčbu HIV vstoupila na trh. Terapie pomocí těchto generických přípravků vyjde
v celoevropském průměru na zhruba třetinu
toho, co stála předtím. Tím pádem se dostupnost léčiv a udržitelnost systému zdravotní péče o takto nemocné významně
zvýšila. V Česku, a řekl bych, že ani v Evropě
není příliš doktorandských programů, při
nichž by studenti zažili něco podobného,
kdy jejich doktorát buď hned, nebo v brzké
době končí tím, že se „jejich“ produkt registruje a dostane na trh. To je jedinečná věc.
A určitě stojí za zmínku fakt, že studenti získají nejen akademický titul, ale díky tomu,
že se podílejí i na odpovídajících patentových přihláškách, si mohou vydělat
i „slušné“ peníze.

O

Od vědy k průmyslu
Vystudoval obor organická chemie na VŠCHT v Praze, kde také absolvoval doktorandské
studium. Poté Pavel Šebek pracoval jako výzkumný vědecký pracovník na univerzitě ve
Wisconsinu v USA. Průmyslovou kariéru zahájil ve společnosti BASF. Od roku 2002 pak
pracuje v Zentivě; nejdříve v oddělení projektového řízení, od roku 2009 vede oddělení
výzkumu a vývoje.
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mami a univerzitami, která vytvářejí know-how využitelné pro celý obor. Samozřejmě
každá firma si střeží konkrétní molekuly,
na kterých pracuje, ale pokud jde o rozvoj
inovativních kompetencí, společnosti spolupracují. Naši studenti mají možnost vyjet
na zahraniční stáže i v rámci projektu Orbis,
který je určen na spolupráci farmaceutického průmyslu s akademickým světem a je
podporován grantem Evropské komise
ve výši 2,3 milionu eur. A v rámci tohoto
programu studenti pracují na špičkových
univerzitách v Irsku, Finsku, Polsku, Slovinsku či v USA, a naopak profesoři a studenti
z těchto univerzit mohou zase navštívit Zentivu a naučit se, jak funguje farmaceutický
průmysl a jaká obecná témata právě řešíme. Centrum PARC spolupracuje s akademickými pracovišti prakticky v celé EU.
Praxe je taková, že pokud řešíme nějaký
projekt a víme, že by k němu mohli studenti
načerpat potřebné informace a know-how
v některé ze spolupracujících univerzit,
jedou tam na kratší nebo delší stáž, popřípadě vytvoříme společný projekt. Studenty
posíláme tam, kde to dělají nejlíp. Musím

zdůraznit, že na studentech jsou dobře znát
zkušenosti získané v zahraničí, ale i v průmyslu. Mají větší rozhled, ambice i odvahu
než ti, kteří takovou možnost nemají.

Kde mohou případní zájemci o doktorandské studium získat informace
o centru PARC? Jak jste aktivní z hlediska propagace?

Jsme viditelní a snad budeme čím dál viditelnější na všech sociálních sítích. Chceme,
abychom měli co největší propagaci na vysokých školách, a snažíme se být vidět
i v médiích, a to nejen v těch vědecky zaměřených. Cílíme i na rodiče, protože platí, že
děti se často řídí tím, o čem se debatuje
v rodině. Snažíme se, aby PARC byl vnímán
jako instituce, kde se dělá skvělá zajímavá
věda, která prospívá nejen farmaceutickým
firmám, ale celé společnosti. Zúčastňujeme
se aktivně veletrhů pracovních příležitostí
na farmaceutických i jiných fakultách. Pořádáme okruh přednášek specificky pro farmaceutické fakulty, během nichž naši
kolegové představí PARC i jeho výzkumný

program. Posíláme naše studenty na různé
odborné konference, kde prezentují dosažené výsledky v rámci studia v našem centru.

Když jste v úvodu popisoval, jak se irská vláda
rozhodla, že vybuduje
farmaceutický průmysl
a vytvoří z něj strategické
odvětví, zajímá mě, jakou
podporu byste si představovali od naší vlády. Co by
bylo u nás žádoucí?

Od státu chceme, aby primárně vytvářel prostředí, v němž se dá dobře podnikat. Když
se podíváme třeba do Irska či Británie, je
běžné, že tamní univerzity ve spolupráci
s výrobními firmami vytipují klíčové technologie, které je třeba v dlouhodobém horizontu rozvíjet. A stát je podpoří ve formě
kompetenčních center nebo výzkumných
klastrů. Stejně jako se v ČR podporuje základní výzkum v přírodovědných oborech
a investují se do něj miliardy korun, by se
měly podpořit i odpovídající vědecké dis
ciplíny a kroky směřující k industrializaci

těchto výsledků. Aby se základní koncepty
a molekuly, které vzniknou na akademických pracovištích, podařilo převést do podoby konkrétních léčivých přípravků, jež je
možné klinicky otestovat a následně i vyrábět. U nás máme velmi kvalitní chemii,
biochemii a molekulární biologii, ale
potřebujeme se posunout o kousek dál
směrem k farmaceutickému inženýrství a vývoji lékových forem. Naším cílem je dosáhnout toho, aby se farmaceutický průmysl
stal jednou ze strategických priorit České republiky. Industriální farmacie v tomto směru
dosud není příliš vidět. Proto se i v rámci
České asociace farmaceutických firem snažíme vytvořit technologickou a výzkumnou
sekci, abychom byli schopni prezentovat
našim partnerům ve vládě, co jsme jako odvětví schopni nabídnout. O tom, že farmaceutický průmysl rozhodně není druhořadé
odvětví, svědčí fakt, že přidaná hodnota
ve farmacii je už dnes dvakrát vyšší než například v automobilovém průmyslu.
Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

ROZHOVOR
Legislativa

ePoukaz
aneb Cesta
k jednoduššímu
výdeji
zdravotnických
prostředků
V posledních třech letech proběhla v České republice postupně de facto úplná elektronizace preskripce léčivých přípravků,
spojená též se zavedením takzvaného lékového záznamu pacienta. Této změně se museli přizpůsobit nejen lékaři,
ale zejména lékárny, které byly nezřídka nuceny obstarat si potřebné technické vybavení a navyknout si na používání
nového systému. Nyní po eReceptu přichází další novinka v podobě takzvaných ePoukazů na zdravotnické prostředky,
která se tentokrát kromě lékáren dotkne též výdejen či kupříkladu očních optik.
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LEGISLATIVA
Do kategorie zdravotnických prostředků
spadá široké spektrum produktů, od vybraných respirátorů přes kontaktní čočky až
po invalidní vozíky. S účinností od 26. května
2021 je možné na tyto výrobky vystavit
(kromě léta známého listinného poukazu)
též poukaz elektronický.
V čem tkvěly slabiny dosavadního systému?
Co nového právní úprava přináší? A jaké z ní
plynou pro provozovatele lékáren a výdejen
zdravotnických prostředků povinnosti?
Nejen na to se blíže podíváme v tomto
článku.
Ačkoliv vývoj směrem k digitalizaci probíhal
v posledních desetiletích zejména v oblastech regulovaných státem poměrně pozvolně, po vypuknutí pandemie onemocnění
covid-19 nabral na obrátkách ve všech oblastech, od justice po zdravotnictví, farmacii
nevyjímaje. Do on-line sféry se přesunulo
nejen školní vzdělávání či pracovní meetingy, ale vyvstala též naléhavá potřeba distanční preskripce zdravotnických

potřeba k němu přistoupit komplexněji.
Ke změně přispěla též skutečnost, že v minulém roce byl na půdě Poslanecké
sněmovny projednáván nový zákon o zdravotnických prostředcích adaptující český
právní řád na novou unijní úpravu zdravotnických prostředků. Skupina poslanců
v čele s profesorkou Věrou Adámkovou převzala iniciativu a navrhla do zbrusu nového
zákona o zdravotnických prostředcích
(posléze vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod
číslem 89/2021) nad rámec požadavků
evropské legislativy zakotvení elektronických
poukazů na zdravotnické prostředky, což
bylo přivítáno nejen odbornou veřejností,
ale též samotnými poslanci. Pozměňovací
návrh byl proto bez rozsáhlejších rozepří
a diskusí, jež pozměňovací návrhy
tradičně provázejí, relativně snadno
schválen.
Na rozdíl od revoluce, kterou přinesly nyní již
povinné eRecepty, je současná změna rozhodně méně radikálního charakteru. Především jsou elektronické poukazy obdobně

si bude moci stejně jako v případě eReceptů
zvolit, zda preferuje podobu tištěné průvodky či elektronické zaslání, a to prostřednictvím SMS, aplikace eRecept či e-mailem.
Bez ohledu na zvolený způsob nesmí být vystavení či přijmutí poukazu samozřejmě
žádným způsobem zpoplatněno a identifikátor ePoukazu nesmí být doprovázen jakýmkoliv sdělením reklamní povahy. Při
následném uplatnění ePoukazu pacientem
musí vydávající neprodleně prostřednictvím
systému eRecept sdělit centrálnímu úložišti
elektronických poukazů, že předepsaný
zdravotnický prostředek již byl vydán. Pro
výdej se uplatní stejná pravidla jako v případě poukazu listinného, zejména je nutné,
aby i výdej na základě ePoukazů prováděly
pouze osoby s patřičnou odbornou způsobilostí.

Administrativní
zjednodušení

Významnou změnu představuje skutečnost,
že v budoucnu by mohly vymezené zdravot-

předepsat například terapeutická krytí a obvazový materiál k ošetření a hojení chronických ran či inkontinenční, stomické
a kompresivní zdravotnické prostředky.
Nový zákon o zdravotnických prostředcích
přináší též další změny týkající se předepisování zdravotnických prostředků. Použitelnost (uplatnitelnost) poukazu u výdejce
nově bez ohledu na jeho formu činí 30 dnů
od jeho vystavení (namísto původních 90
dnů). Lékař stále může stanovit jiný termín
použitelnosti, zákon však nyní určuje maximální dobu jednoho roku od vystavení.
Lékař svou volbu nemusí nijak zdůvodňovat,
formálně se již neuplatní kritéria zdravotního
stavu pacienta a charakteru zdravotnického
prostředku, jako tomu bylo dříve. Možnost
realizace zásilkového výdeje není u ePoukazu nijak omezena, stejně jako v případě
poukazu listinného je tato forma vydání
zdravotnického prostředku pacientovi přípustná též pro prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Navzdory nedávným tendencím je situace
u léčivých přípravků v tomto směru odlišná,
jelikož pozměňovací návrh na umožnění zasílání léčiv vázaných na lékařský předpis byl
začátkem měsíce června poslanci opět zamítnut.

O čem uvažuje SÚKL

prostředků. Nejen riziko nákazy, ale i dlouhotrvající omezení volného pohybu některým pacientům značně ztížily přístup k tolik
potřebným zdravotním pomůckám. Vyzvednutí listinného poukazu u lékaře se stalo pro
mnoho skupin obyvatel, zejména pro seniory
či chronicky či vážně nemocné pacienty,
značně rizikovým, a to z důvodu zvýšeného
nebezpečí nákazy vyskytujícího se v čekárně ordinace či v prostředcích hromadné
dopravy. Zdravotníci si však dokázali i v této
bezprecedentní a nelehké situaci poradit
a zanedlouho si mnozí z nich osvojili praktiku v podobě skenování listinných poukazů
a jejich následného zasílání pacientům.

Nad rámec požadavků
evropské legislativy

Zanedlouho bylo však zřejmé, že dlouhodobý problém nemohou řešit poskytovatelé
zdravotních služeb „na vlastní pěst“ a že je

jako eRecepty v letech následujících po jejich legislativním zakotvení prozatím postaveny na bázi dobrovolnosti, tudíž jejich
vystavování či přijímání závisí na individuálním rozhodnutí lékaře, resp. pacienta.
Přesto lze očekávat, že budou ePoukazy vy
užívány poměrně často, jelikož pro jejich vydávání lze využít již zavedenou platformu
vytvořenou pro elektronické předepisování
léčivých přípravků, včetně elektronického
podpisu, čímž pro lékárny a lékaře odpadá
nutnost investice do nových technologií.
Dále u zdravotnických prostředků na rozdíl
od léčiv nehrozí riziko nežádoucích interakcí
jednotlivých předepsaných pomůcek, tudíž
odpadá potřeba vazby na evidenci obdobnou lékovému záznamu pacienta.
Jak je již zmíněno výše, poukaz v elektronické formě lze pacientovi vydat pouze
s jeho souhlasem. Co se týče způsobu zaslání identifikátoru ePoukazu, každý pacient

nické prostředky předepisovat také vše
obecné či dětské sestry (včetně sester
v domácí péči). Tato novinka je zakotvena
v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jež byla v pátek
18. 6. 2021 postoupena Senátu, a vzhledem ke všem okolnostem lze v blízké době
očekávat její publikaci ve Sbírce zákonů
(za předpokladu, že se Senát přikloní
na stranu Poslanecké sněmovny a návrh zákona pošle legislativním procesem dál).
Spíše než o koncepční změnu se jedná o administrativní zjednodušení přizpůsobující
formální postupy fungující praxi, jelikož
i nyní v praxi sestry na základě znalosti zdravotního stavu pacientů (například stavu
a fáze hojení rány) běžně doporučují lékařům, jaké zdravotnické prostředky je potřeba v konkrétním případě předepsat,
a lékař na základě toho vyplňuje pacientovi
poukaz. Sestrám by mělo být umožněno

Obdobně jako v případě eReceptu nesmí při
předání identifikátoru ePoukazu docházet
ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele
zdravotních služeb nebo k zásahu do práva
pacienta na volbu výdejce. Vzhledem
k tomu, že výdej zdravotnických prostředků
neprovádějí pouze lékárny, ale též specializované výdejny, optiky a smluvní výdejci,
může v souladu se zákonem v prvních letech
provozu systému docházet k nepřímému
znevýhodňování těchto zařízení, jelikož
na rozdíl od lékáren nedisponují technolo
giemi využívajícími ePoukaz. Mnozí se v souvislosti s tím obávají částečného odlivu
klientů ve prospěch lékáren, které jsou
na ePoukazy připraveny, což by mohlo motivovat menší výdejny k rychlejší elektronizaci,
aby si zachovaly konkurenceschopnost.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) navíc
zamýšlí situaci výdejnám zjednodušit zprovozněním on-line aplikace pro výdej i předepisování ePoukazů, s níž se počítalo již
v rámci legislativního procesu, avšak prozatím k jejímu představení veřejnosti nedošlo.
Do doby zprovoznění webové aplikace je přístup do centrálního úložiště elektronických
poukazů možný pouze prostřednictvím systému eRecept. Přesto tato legislativní
změna rozhodně představuje krok správným
směrem přinášející lepší dostupnost zdravotnických prostředků a ulehčení situace
mnoha pacientů.
Mgr. Libor Štajer, advokát
KMVS, advokátní kancelář

ROZHOVORpři cestě
Lékárna

Letem světem lékárny

Lékárna Cyrmex
Sídlo: Masarykova 5/3, Klobouky u Brna

Založena:

1974

Počet
zaměstnanců:

Sázka
na nové
kategorie

5

220
Celková plocha:

m²

80
Plocha oficíny:

se vyplácí

Kdyby se vyhlašovala soutěž Miss lékárna, určitě by Lékárna Cyrmex v Kloboukách
u Brna byla horkou favoritkou na vítězství. A nebylo by to dáno pouze tím, že po nedávné
rekonstrukci vypadá hezky zvenku i uvnitř. Body v hodnocení by jí určitě přinesla i snaha
jejích majitelů, manželů Debefových, zavádět nové kategorie a služby pro zákazníky.

m²

L
LÉKÁRNA PŘI CESTĚ
Lékárna v Masarykově ulici v třítisícových
Kloboukách funguje od roku 1974 v objektu,
který byl tehdy vystavěn s plánem, že v přízemí bude lékárna a v patře nad ní ordinace
lékařů, které se tam ale nikdy nezprovoznily.
Pár desetiletí lékárnu provozovala Lékárenská služba a počátkem 90. let minulého
století ji privatizoval PhMr. Jiří Richter. „Lékárnu provozoval do roku 2008, kdy jsme
ji od něj převzali do nájmu. O čtyři roky později jsme celou budovu i s lékárnou od pana
magistra koupili,“ popisuje Ing. Filip Debef,
jednatel společnosti Cyrmex.

Od výdejního boxu
k otevřené oficíně

Když manželé Debefovi v roce 2008 provoz
lékárny od původního majitele přebírali, šlo

o zařízení podle tehdejšího klasického
„střihu“ – v oficíně byl výdejní box a veškeré zboží bylo schováno za zády lékárníka. „Původně zde byl dřevěný nábytek
a laboratoř, která byla dvakrát větší než
oficína, což tehdy bývalo poměrně
běžné,“ objasňuje Mgr. Markéta Debefová, odborná zástupkyně lékárny a zároveň jednatelka společnosti Cyrmex. Jak
dále uvádí, když se v roce 2009 pustili
do první rekonstrukce, plán měli jasný:
„Chtěli jsme zvětšit oficínu a umístit v ní
vitríny s vybraným zboží. Nejdřív měly, jak
bývalo zvykem, skleněná dvířka, která
jsme nakonec po dvou letech dali pryč.
To, že jsme plno produktů vystavili před
tárou v otevřených vitrínách, se rozhodně
vyplatilo.“

Další rekonstrukce lékárny byla zahájena
v roce 2019 a trvala prakticky dva roky. „Dělali jsme zcela nové rozvody elektřiny, rekonstruovali vnitřní prostory, na to pak navázala
rekonstrukce vnějšího pláště budovy a střechy,“ vyjmenovává Filip Debef a dodává:
„Podle ohlasu zákazníků se zdá, že se dílo
podařilo. Když k nám nyní přijedou obchodní reprezentanti, jsou vzhledem lékárny
velmi překvapeni. Na to jim říkám, že nelze
kalkulovat s tím, že lékárna v malém městě
nemusí být moderně a pěkně řešená, protože by to tak v místních poměrech stačilo.
Dnes totiž není problém, aby si lidé odtud
zajeli nakoupit do obchodního centra
v Brně. I zde tedy musíme počítat s tím, že si
konkurujeme s pěknými a velkými lékárnami
v moravské metropoli včetně těch řetězco-

vých, přestože další nejbližší lékárna je
odtud vzdálená 15 kilometrů.“

Volný prodej posiluje

„Když jsme sem v roce 2008 přišli, šlo o klasickou receptovou lékárnu. Podíl léků na recept na obratu tehdy činil 80 procent.
Hlavní důvody, proč tomu tak bylo, vidím
dva. Jednak kousek od lékárny je zdravotní
středisko, odkud chodilo a stále přichází
mnoho pacientů s receptem. Ordinují tam tři
praktičtí lékaři, gynekolog, oční lékař, dva
stomatologové, revmatolog, dětský lékař
a internistka se specializací na diabetologii.
Přísun receptů je od nich velký. Ale hlavně
lidé v této lékárně dřív nebyli zvyklí na volný
prodej. Když jsme postupně začali oficínu
otvírat, jasně se ukázalo, že je naprosto ne-
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zbytné mít zboží vystavené, protože čím víc
toho vystavujeme, tím víc toho lidé vidí
a koupí,“ popisuje Markéta Debefová.
V současnosti vychází poměr podílu Rx
a OTC sortimentu na tržbách přibližně
na 65 ku 35 procentům. Jak uvádí Filip
Debef, u výdeje léků na recept je znát stagnace. K osmi- až desetiprocentnímu růstu
obratu v posledních letech přispívá volný
prodej, na který se v lékárně zaměřují. Stále
silná tam zůstává magistraliter příprava.
„V Kloboukách sice neordinuje ani jeden
kožní lékař, ale všichni tři praktičtí lékaři
jsou zvyklí psát recepty na magistraliter přípravky, takže se každý den objeví několik
pacientů, jimž léky připravujeme. Navíc
k nám s recepty na magistraliter přípravu
chodí i zákazníci z Brna,“ upozorňuje Markéta Debefová.
Když přijde řeč na složení jejich klientely,
magistra Debefová říká: „Její velkou část
tvoří senioři, ale v Kloboukách žije i dost
mladých rodin, takže k nám chodí také
hodně maminek s dětmi. Zákazníků
ve středním věku tolik nemáme, což je dáno
hlavně tím, že když dojíždějí do zaměstnání
do Brna a okolí, léky na recept si obvykle
vyzvedávají tam. Nicméně zaznamenáváme
nárůst klientely i u této věkové kategorie,
což je mimo jiné dáno tím, že v lékárně rozšiřujeme sortiment. A svou roli sehrál
i covid-19. Začali k nám totiž více chodit
právě zákazníci, kteří najednou zůstali
na home office, a nejezdili tudíž do kanceláří v Brně, kde si předtím léky na recept
běžně vyzvedávali. Nezřídka se stalo, že
když k nám přišli poprvé, udiveně říkali, že
ani nevěděli, že zde funguje tak pěkná lékárna.“
Filip Debef ohledně zákazníků připojuje
ještě další postřehy: „Pokud jde o mladé
lidi, v Kloboukách rozhodně žijí, akorát donedávna nebyli zvyklí v místní lékárně nakupovat. Ale už si zvykají, že zde funguje

prostorná a moderní lékárna s širokým výběrem zboží. A ještě jedna věc je zde patrná. Lidé stále ještě nejsou zvyklí v lékárně
víc utrácet. Ne, že by neměli peníze, ale
pořád mají lékárnu spojenou s výdejem
léků na recept, a prostě nejsou jaksi mentálně připraveni na útratu. Je však třeba přiznat, že se situace postupem doby mění,
což je znát na obratu. V současnosti je
zhruba tří- až čtyřnásobný oproti dřívějšku.“

Úspěch nepřichází
automaticky

Za jeden z faktorů, proč se lékárně daří,
označují Debefovi zařazování nových kategorií a produktů do její nabídky. „Dost jsme
řešili otázku sortimentu, třeba dětských produktů, který máme podobný jako drogerie.
Snažíme se lidi edukovat v tom smyslu, že
pokud nás chtějí srovnávat s drogerií, můžeme zrušit tři čtvrtiny sortimentu. Musíme
být schopni obhájit, proč by určité zboží měli
lidé nakupovat právě u nás. Snažíme se mít
vzdělaný personál, aby i když prodává dudlík či lahvičku na krmení, byl schopen
k tomu zákazníkovi podat potřebné informace, které nezíská nikde jinde než v lékárně, a poradit mu s výběrem. A k tomu
musíme nabídnout i nějaké další služby.
Protože když někdo řekne, že v drogerii také
mají dudlík, je to argument v podstatě
na zavření lékárny, protože pak bude stačit
jedna magistra, která vydá lék, když přijde
někdo s receptem,“ zdůrazňuje Filip Debef.
Markéta Debefová sice sama sebe označuje
za konzervativního člověka, ale zároveň připouští, že se nebojí do nabídky zařazovat
novinky. „Snažíme se držet lékárenského
sortimentu a příliš se mu nevzdalovat, ale
rozhodně chceme mít v nabídce takové
zboží, abychom mohli oslovit zákazníka jakéhokoliv věku, a vybral si u nás každý,
i když ho zrovna nesužují zdravotní potíže. To
znamená třeba i mladší sportující lidé, kteří

si zde mohou koupit například fitness náramek, a když budou mít dobrou zkušenost
s tím, jak jsme jim s výběrem poradili, později se třeba vrátí i pro jiné výrobky.“
Nové produkty v portfoliu přibývaly postupně tak, jak pokračovala kategorizace
v lékárně. A jak Debefovi zdůrazňují, za každou novinkou, kterou nyní nabízejí, se
skrývá pečlivá rozvaha a plno práce. „Pokud
uvažujeme o tom, že bychom do sortimentu
něco nového zařadili, konzultujeme to s personálem. Nic nechceme dávat příkazem,
magistři musí sortiment brát takříkajíc
za svůj. Jedině tak se může prodejům dařit,“
vyzdvihuje Mgr. Debefová.
V průběhu posledních let se tak nabídka
v lékárně Cyrmex rozšířila například o ortopedické vložky, bandáže a ortézy, fitness
náramky, chytré váhy, elektrické zubní
kartáčky, nedávno také o oxymetry a glukometry. Čím dál bohatší je i sortiment dermokosmetiky, o němž vedli v lékárně velkou
diskusi. „Postupně jsme do portfolia zařadili
přípravky značky La Roche Posay, Bioderma,

Vichy, posléze i značku Eucerin. Samozřejmě
jsme zpočátku měli trochu pochybnosti, zda
o ně bude mezi zákazníky, kteří na tak širokou nabídku dermokosmetiky v této lékárně
nebyli nikdy zvyklí, zájem. Nakonec se ale
projevilo to, co jsem si v duchu říkala. Že
většina žen o sebe ráda pečuje a některé
také mají v oblibě zážitkovou kosmetiku.
Na to, že zde nemáme žádného kožního lékaře, se přípravky od značky La Roche
Posay, Bioderma i ostatní, jak se říká,
krásně chytily, až mě to samotnou překvapilo,“ vypráví Markéta Debefová a jedním
dechem dodává, že výsledky se nedostavily
samy od sebe: „Základem úspěchu je proškolit personál. Na to dbáme, protože bez
toho, že je expedient schopen poskytnout
o jakémkoliv produktu potřebné informace,
zodpovědět případné klientovy otázky a pomoci mu s výběrem vhodného typu přípravku, nelze čekat zázraky.
U dermokosmetiky je také nezbytné mít dostatek vzorků, které zákazníkům nabídnete,
aby si mohli přípravek vyzkoušet, zda jim vyhovuje. A člověk samozřejmě nemůže být
netrpělivý a myslet si, že jeden den dá klientovi vzorek a ten si druhý den přijde koupit
krém. Musí se tomu dát čas. Chvíli to trvalo,
ale nakonec se u nás začalo dermokosmetice dařit tak, že to předčilo naše očekávání.“
Velkou pozornost věnují v lékárně také vystavení zboží. Jak zdůrazňuje magistra Debefová, táru mají volnou, stojí na ní pouze
jeden stojánek se zbožím vhodným k impulznímu nákupu. Zároveň dodává, že díky
kategorizaci je to nyní v oficíně přehledné,
a když přijde zákazník, rychle se v nabídce
orientuje. „Dbáme ovšem na to, abychom
čas od času umístění kategorií a vystavení
zboží změnili,“ podotýká.

Poradenství a služby se
osvědčily

O tom, že mít zboží hezky vystavené není
samo o sobě zárukou dobrých prodejů, se
Debefovi zmiňují opakovaně. Kromě toho, že
dbají na vzdělávání a proškolování personálu, pořádají i nejrůznější akce pro zákazníky. Jak zdůrazňují, jsou velmi oblíbené
a hojně využívané: „Koronavirus nám sice
naše aktivity dost narušil, ale rozhodně se

ROZHOVORpři cestě
Lékárna

k našim konzultačním dnům chystáme vrátit. K těm nejoblíbenějším patří Kardio dny,
kdy si lidé mohou nechat v lékárně změřit
krevní tlak a udělat selfmonitoring hladiny
cholesterolu a glukózy v krvi. O tuto akci
bývá vždy velký zájem a míváme při ní záchyt
lidí s vysokým krevním tlakem, které pak posíláme na vyšetření k lékaři. Kardio dny jsme
nakonec začali organizovat dvakrát ročně,
původně jako jednodenní, později dokonce
jako dvoudenní akci. Dvakrát ročně pořádáme rovněž Dermo dny, během nichž pomocí speciálního přístroje, který jsme

Ing. Filip
Debef

zakoupili, měříme hydrataci pokožky, doporučujeme vhodné kosmetické přípravky
a rozdáváme vzorky. Čím dál populárnější
jsou také naše Veterinární akademie, při
nichž spolupracujeme s veterinární fakultou,
a v lékárně zájemcům poskytujeme odborné
poradenství. Právě na základě těchto akademií jsme postupně vybudovali kategorii
veteriny, která je v naší lékárně velmi silná.
Protože máme také široký sortiment ústní
hygieny, podporujeme tuto kategorii prostřednictvím poradenských akcí zaměřených
na dentální hygienu.“

Mgr. Markéta
Debefová

Vzdělání:
1998 – VŠE Praha

Vzdělání:
2000 – VFU Brno, fakulta farmacie

Praxe:
1997– 2002 – Navision Software
(marketing & channel manager)

2003 – specializace 1. stupně,
obor lékárenství

2002–2004 – Microsoft ( midmarket
marketing manager)

Praxe:
2000–2003 – Lékárna Jemelkova,
Brno (lékárník asistent)

2004–2010 – Neopublic Porter Novelli CZ
(PR agentura, spoluzakladatel,
spolumajitel, jednatel)

2003–2007 – Lékárna U Vodojemu,
Praha 4 (lékárník asistent, od 2005
vedoucí lékárník, odborný zástupce)

2008 – Cyrmex, s.r.o. – finance,
marketing, IT

2008 – Cyrmex, s.r.o. (lékárník, vedoucí
lékárník, odborný zástupce)

Zájmy:
technologické hračky, programování,
turistika, rodina

 010 – Cyrmex, s.r.o. (kvalifikovaná osoba
2
v distribuci léčiv)
Zájmy:
rodina, turistika, wellness

Opomenout nelze ani fakt, že v lékárně
v Kloboukách si lidé mohli nechat také změřit cévní a plicní věk, což jsou služby poskytované v Alphega lékárnách.

Pochvala nad zlato

Aby jakákoliv lékárna byla vyhledávaná
a ekonomicky prosperovala, musí mít
ochotný personál, který je odborně na výši.
Proto Debefovi dbají na to, aby měli za tárou
odborně zdatné lékárníky, které bude práce
bavit a budou v zaměstnání spokojení. Když
lékárnu před lety přebírali do nájmu, byli
potěšeni, že v ní zůstala Mgr. Bohdana Majerová, která tam pracovala i řadu let předtím. „Pochází z Klobouk, zná většinu
místních zákazníků a pacientů, kteří jsou
na ni zvyklí, což je velká výhoda,“ pochvaluje
si Markéta Debefová a naznačuje, jakou
personální politiku preferují: „Nejsem zastáncem takzvaných jednokoněk, a proto
chceme mít v lékárně dostatek farmaceutů,
aby se mohli vzájemně zastupovat. Tento
model se nám osvědčil. Z vlastní zkušenosti
vím, že když pak například v době dovolených není farmaceut v lékárně od rána
do večera sám, není tolik vyčerpaný. A rozhodně nechceme, aby byli zaměstnanci
po čase vyhořelí.“ Jak dále zdůrazňuje, vždy
se snaží obsazení lékárny početně posílit,
protože když je víc lidí za tárou, mohou se
pacientům dostatečně věnovat, aniž by se
tvořily fronty.
Jak už bylo řečeno, za stěžejní Debefovi považují nepřetržité vzdělávání všech, kteří
pracují za tárou. „V rámci vzdělávání se zaměřujeme na to, co nazýváme komplexní expedice. Vždy říkáme, že expedice bez
anamnézy je pouhý prodej, proto je naprosto nezbytné, aby se lékárník každého
zákazníka zeptal, čím trpí, pro koho případně má přípravek být a podobně. Jedině
tak může vymyslet dobré řešení, které dotyčnému pomůže. Držíme se strategie, že
hlavní je zákazníkovi poradit, ne víc prodat.
Když mu dobře poradíte a jemu se uleví,
do lékárny se bude vracet,“ zdůrazňuje Markéta Debefová a připojuje, že tím, že působí
v menším městě, nejsou jejich zákazníci
anonymní: „Skvělé je, že díky tomu od nich
máme zpětnou vazbu. Člověka to posouvá
profesně a také je to pro něj zadostiučinění,
když ví, že je lidem prospěšný a že má jeho
profese smysl. A málo platné, každý je rád,
když ho někdo pochválí, jak dobře svou
práci vykonal. A pro nás jako majitele je důležité nejen to, že spokojení jsou naši zákazníci, ale také lékárníci, kteří nám říkají, jak
se jim líbí, že jsme rodinná firma.“

Jen na dojmech se stavět
nedá

Lékárna Cyrmex je součástí řetězce nezávislých lékáren Alphega, kde se snaží plnit
všechny prodejní cíle a být plnohodnotným
partnerem řetězce, ale jak upozorňuje Filip
Debef, „brandově si jede na své triko“.
V praxi to znamená dělat si vlastní marketing. „Pro nás je důležité, aby si nás lidé
spojovali se značkou Cyrmex. Snažíme se
podporovat místní akce, jako je například
ples či sportovní utkání, vyššími částkami

pak přispíváme místnímu domovu pro se
niory a handicapované. A lidé už po těch letech vnímají, že Cyrmex je součástí obce,“
vysvětluje Ing. Debef. Na své zákazníky
myslí v lékárně i v rámci řady akcí, jako je
například Den matek, kdy od nich maminky
dostávají jako pozornost gerberu, na Den
dětí mají připravené pro děti bonbony atd.
Pokud jde o marketing, jednou měsíčně vydávají Debefovi leták. Nyní ho již nenechávají roznášet lidem do schránek a mají ho
pouze v lékárně, protože většina jejich zákazníků má věrnostní kartičku, takže leták
se k nim dostane prostřednictvím e-mailu.
Jak uvádí Markéta Debefová, než se spustil
systém lékových záznamů, díky kartičkám
měli přehled o tom, jaké léky na předpis
i volně prodejné produkty zákazník užívá,
což pak umožňovalo poskytovat adekvátní
poradenství a hlídat lékové interakce.
Její manžel zase vyzdvihuje, že také museli
reagovat na to, že v jiných lékárnách mají
držitelé kartičky 50% slevu z doplatků
na léky: „Mít ale takto paušálně nastavenou slevu je nesmysl. Třeba u antibiotik člověk doplatek neřeší, protože je bere jednou
za čas. Existuje ale plno léků, u kterých
jsme věděli, že se můžeme dostat na nulový
doplatek. Máme vlastní aplikaci, která nám
vyjede seznam léků s doplatkem, které
máme na skladě. A na základě toho jsme
pak schopni nastavit individuálně doplatky.
U některých dáme slevu z doplatku i vyšší
než 50 procent. Takto máme opatřených asi
400 léků s doplatkem, a přestože neposkytujeme slevu plošně, odliv pacientů s recepty nevidíme.“
A právě řízení postavené na datech a využití
nejrůznějších vlastních aplikací je silná
stránka kloboucké lékárny. „Neocenitelné
je, že manžel je ekonom, a navíc dokáže naprogramovat jakoukoliv aplikaci či program,
takže se při řízení lékárny můžeme opřít
o přesná data a nerozhodujeme se na základě pouhých dojmů, které jsou často zavádějící,“ pochvaluje si Markéta Debefová
a její manžel připojuje: „V lékárnách, hlavně
těch nezávislých, mi vždy chyběl systém řízení založený na práci s daty. Proto máme
řadu systémů, díky nimž přesně víme, jak
na tom jsme. Na základě jedné aplikace
jsme například zefektivnili transferové objednávky. Od výrobce požadujeme zaslat
jeho nabídku e-mailem ve formě tabulky
s PDK kódy. Seznam výrobků pak díky naší
aplikaci spárujeme s našimi prodeji a skladovými zásobami. A aplikace poté sama
navrhne, kolik čeho by se mělo objednat.
Samozřejmě lékárník může objednávku
podle potřeby doladit. Další aplikaci máme
na kontrolu nabízených slev, zda byly obchodním zástupcem skutečně poskytnuty.“
Propojení farmaceutické odbornosti a ekonomického řízení považují Debefovi pro
úspěšnost lékárny za zásadní. „Důležité je
mít tohle v rovnováze. Díky tomu a také
kvůli tomu, že se snažíme lidem přinášet
stále něco nového, jsme se dostali tam,
kde jsme dnes,“ zdůrazňují.
Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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ROZHOVOR
Farmakoterapie

O fixní
kombinaci
ibuprofenu
a paracetamolu
Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil v roce 2020 volný prodej kombinovaného léčivého přípravku obsahujícího
účinné látky ibuprofen a paracetamol 200/500 mg. Klinické výhody a bezpečnost fixní kombinace ibuprofenu a paracetamolu byly zhodnoceny v roce 2017 během celoevropského hodnocení. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP)
potvrdil, že kombinovaný léčivý přípravek obsahující 500 mg paracetamolu a 150 mg ibuprofenu je účinnější než jednotlivě podávané účinné látky a bezpečnostní profil této fixní kombinace je podobný jako pro monokomponentní léčivé
přípravky (vzhledem k frekvencím a závažnostem nežádoucích účinků).

F
FARMAKOTERAPIE
Bezpečnostní profil jednotlivých komponent
(ibuprofenu a paracetamolu) je znám a detailně popsán. Nicméně rádi bychom upozornili na možná rizika při uvolnění této
kombinace do volného prodeje. Léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé. Pozitivní
bezpečnostní profil byl doložen pouze při

krátkodobé léčbě akutní bolesti. Schválenými terapeutickými indikacemi je léčba
středně silné bolesti, jako je bolest hlavy
(nikoli migréna), bolest zad, menstruační
bolest, bolest zubů, revmatická a svalová
bolest, léčba symptomů spojených s akutním zánětem horních cest dýchacích

a chřipkou, léčba bolesti v krku a horečky.
Terapie chronické bolesti není schválenou
indikací.
Je důležité upozornit, že tato fixní kombinace není první volbou při terapii bolesti
a schválenou indikací této fixní kombinace
je až nedostatečná úleva od bolesti při po-

dávání monokomponentních léčivých přípravků obsahujících ibuprofen nebo
paracetamol. Fixní kombinace ibuprofenu
a paracetamolu může být jistou alternativou
ke kodeinové analgezii, přičemž se jí netýkají známá rizika zneužití a závislosti při
opiátové terapii.

20/21
Důležitá opatření

Maximální délka užívání léčivých přípravků
s fixní kombinací paracetamolu a ibuprofenu je omezena pouze na dobu tří dnů
a v případě, že symptomy stále trvají, je
nutné vždy kontaktovat lékaře nebo lékárníka. Dalším opatřením pro minimalizaci
možných bezpečnostních rizik je maximální
počet tablet (20) v jednom balení. Schválené dávkování je jedna až dvě tablety maximálně třikrát denně, tudíž maximální denní
dávka nesmí překročit šest tablet (3 000 mg
paracetamolu, 1 200 mg ibuprofenu). Interval mezi dávkami má být alespoň šest
hodin. Stejně jako u většiny analgetik a antiflogistik má být podávána vždy nejnižší
účinná dávka po nejkratší možnou dobu nezbytnou ke zmírnění příznaků, čímž lze také
minimalizovat výskyt nežádoucích účinků. Je
doporučeno tuto fixní kombinaci účinných
látek vždy zapít sklenicí vody a užívat s jídlem.
V klinických studiích nebyl pozorován zvýšený počet nežádoucích účinků a nebyla
popsána ani žádná další bezpečnostní rizika

inzerce

oproti monokomponentním léčivým přípravkům. Nicméně je třeba mít na paměti, že
tato kombinace ztrácí výhodu určité gastrointestinální šetrnosti oproti monokomponentním léčivým přípravkům obsahujícím
paracetamol, a tudíž je nutné zvážit riziko
podání této kombinace u starší populace,
která je rizikovou skupinou pro gastrointestinální krvácení.
Starší pacienti nicméně nevyžadují žádné
zvláštní úpravy dávkování. Vzhledem k vyššímu riziku závažnějších nežádoucích účinků
zejména gastrointestinálního traktu je doporučeno pacienty pravidelně kontrolovat
(varovné příznaky, anamnestická data,
souběžně podávané léčivé přípravky apod.).
Obecně lze říci, že u pacientů s vyšším rizikem gastrointestinálního krvácení má být
zváženo současné podávání protektivních
látek (např. inhibitory protonové pumpy).
S použitím této fixní kombinace u žen
během těhotenství nejsou žádné zkušenosti.
Vzhledem k poměrně detailně popsaným rizikům u monokomponentních léčivých pří-

pravků není doporučeno tuto fixní
kombinaci užívat během prvních šesti měsíců těhotenství a během posledních tří měsíců
těhotenství je jeho použití kontraindikováno.
U kojících žen při krátkodobé léčbě doporučenou dávkou tohoto přípravku není nutné
kojení přerušit.

Upozornění na rizika

Kontraindikace této fixní kombinace se neliší od kontraindikací monokomponentních
léčivých přípravků. Riziky jsou stejně jako
u monokomponent například poruchy jater,
poruchy ledvin, kardiovaskulární a cerebrovaskulární rizika a možné maskování symptomů základního onemocnění. Maskování
symptomů primárního onemocnění může
vést k opožděnému zahájení vhodné léčby
a tím kupříkladu ke zhoršení průběhu infekce.
Jelikož tato fixní kombinace je na českém
trhu volně prodejných léčiv nová, je velice
důležité, aby její bezpečnostní profil byl
znám nejen odborné veřejnosti, ale i pacien-

tům. Apelujeme proto na lékárníky, aby důsledně informovali pacienty o veškerých
rizicích spjatých s podáváním této kombinace. V první řadě se jedná o nevhodné
kombinace s dalšími léčivými přípravky
obsahujícími paracetamol, vysokodávkovou
kyselinu acetylsalicylovou a nesteroidní antiflogistika. Následně považujeme za důležité
upozornit pacienty na maximální délku podávání a veškeré symptomy signalizující možná
rizika spjatá s terapií touto fixní kombinací.
Díky vaší pečlivé edukaci pacientů o správném užívání léčivých přípravků lze některým
nežádoucím účinkům předejít a velká část
bezpečnostních rizik může být minimalizována. V případě, že byste se setkali s podezřením na nežádoucí účinky po podání
(nejen) této fixní kombinace, vás žádáme
o nahlášení tohoto podezření. Přispějete tím
ke zlepšování bezpečnostního profilu léčivých
přípravků. Detailní informace o tom, jak hlásit, naleznete na webových stránkách sukl.cz.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
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ROZHOVOR
Pharma
výzkum

Inovativní
farmaceutické
společnosti
investují
do místního výzkumu
miliardy korun
Výzkum nových léčiv, takzvané klinické hodnocení, je prestižním a náročným procesem probíhajícím ve zdravotnických zařízeních po celém světě včetně České republiky.
Poradenská společnost EY provedla analýzu, která zmapovala lokální výzkumnou aktivitu inovativních farmaceutických společností sdružených v Asociaci inovativního
farmaceutického průmyslu (AIFP).

P

PHARMA VÝZKUM
Investice společností do místního výzkumu
se jen v roce 2019 vyšplhaly na 1,9 miliardy
korun, přičemž ve srovnání s rokem 2017
došlo k nárůstu o 300 milionů korun. V souladu s trendy posledních let probíhá nejvíce
klinických studií v oblasti onkologie a imunologie. Charakter a typ klinických studií se
však zásadně mění. Nová klinická hodnocení představují náročné projekty zaměřené
na personifikovanou medicínu, včetně biologické a genetické léčby. S tím souvisí
i častý přesun hodnocení do specializovaných nemocničních center.
Pokud chceme v České republice i nadále
klinická hodnocení udržet a zvýšit konkurenceschopnost zejména vůči ostatním státům
a regionům, je nutná metodická podpora ze
strany Ministerstva zdravotnictví ČR a využití
zkušeností z koronavirové pandemie. „Státní
ústav pro kontrolu léčiv podporuje realizace
klinických hodnocení. Jako regulační úřad
se nemůžeme zapojit do výzkumu, ale poskytujeme konzultace, pomoc při přípravě
dokumentace a pořádáme semináře. Jsme
si vědomi, jak důležitá klinická hodnocení
jsou a jak velký význam mají pro pacienty,“

vysvětluje Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
(SÚKL).

Výzkum moderních léčiv

Moderní medicínský výzkum koresponduje
se závratným rozvojem poznání o povaze
a příčině chorob. „Díky výzkumu zjišťujeme,
že onemocnění dříve považovaná za jednotná jsou vlastně souborem mnoha různých onemocnění jen s obdobným
jmenovatelem. Proto nyní inovativní medicína směřuje k personalizované, biologické
a genetické léčbě. Oblast nového výzkumu
se přesouvá ze širokých terapeutických oblastí a plošného hodnocení k vysoce specifickým diagnózám,“ vysvětluje Mgr. Jakub
Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP,
a pokračuje: „Z analýzy vyplynulo, že v roce
2019 bylo v ČR jen společnostmi sdruženými v AIFP realizováno 389 klinických
hodnocení, 55 procent z nich v oblasti
onkologických onemocnění a imunologie,“
říká Jakub Dvořáček.
Oproti roku 2015 došlo u obou oblastí k nárůstu. Inovativní společnosti v České repub-

lice hodnotí také léčiva na onemocnění
nervové soustavy (39), v oblasti kardiologie
a cévních onemocnění (39), revmatologie
(22), onemocnění dýchacích cest (16), endokrinologie (17), psychiatrie (3) a další oblasti (40).
„V roce 2019 se zvýšilo množství nově započatých klinických hodnocení, byť celkový
počet výzkumných projektů ve srovnání
s rokem 2017 poklesl,“ doplňuje Mgr. Zdeněk Dušek, senior manažer společnosti EY.

Investice farmaceutických
společností dosáhly
1,9 miliardy korun

Realizace klinických hodnocení je pro výzkumné týmy často velmi prestižní záležitostí. „Díky klinickým studiím se
k pacientům dostávají nejmodernější vysoce inovativní přípravky řadu let před
jejich registrací, lékařské týmy jsou v kontaktu s nejnovějšími technologiemi a znalostmi v oboru, zlepšuje se zdravotní péče
poskytovaná pacientům a dochází také
k transferu technologií a znalostí,“ říká
MUDr. Jiří Škopek, Ph.D., vedoucí Klinicko-

-farmakologické jednotky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
Významné jsou také finanční prostředky,
které s klinickým hodnocením souvisejí. Jen
v roce 2019 investovaly farmaceutické společnosti v souvislosti s klinickým hodnocením okolo 1,9 miliardy korun, z toho zhruba
1,6 miliardy putovalo přímo do zdravotnického sektoru, necelých 100 milionů pak
bylo zaplaceno na poplatcích regulátorům
a etickým komisím. Ve srovnání s rokem
2017 jde o nárůst o přibližně 300 milionů
korun. „Inovativní farmaceutické společnosti jsou tak dlouhodobě jedněmi z největších podporovatelů klinických výzkumných
aktivit v České republice,“ informuje o kontextu investic Zdeněk Dušek.

Přesun do specializovaných
center
Klinická hodnocení se zapojením pacientů
mohou v ČR probíhat pouze ve zdravotnických zařízeních. Velká část klinických hodnocení se realizuje, a zejména dříve
realizovala v ambulantní sféře a menších
zdravotnických pracovištích podle jejich te-
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rapeutického zaměření. Díky změnám povahy klinického hodnocení, tlaku
na multidisciplinaritu i čím dál komplexnější a komplikovanější povaze výzkumných projektů se nyní často přesouvají
do velkých nemocnic a specializovaných
pracovišť, takzvaných Centres of Exce
lence. Vznikají zde vysoce specializované
koncentrované týmy, které se dlouhodobě
věnují provádění klinického hodnocení. Jejich aktivity jsou efektivnější, a tudíž se celkový počet výzkumných týmů postupně
snižuje. Nejvíce výzkumných týmů se
účastní onkologických (493), kardiologických (427) a imunologických klinických
studií (415).
Ve sledovaném roce participovalo na klinických studiích realizovaných AIFP celkem
16 854 pacientů. Nejvíce jich bylo zapojeno
v kardiologických (6 431), neurologických
(2 151) a onkologických (1 989) výzkumných projektech. Počet pacientů účastnících
se klinických studií postupně klesá, což souvisí se zmiňovaným novým charakterem studií.
V roce 2019 byla podobně jako v předchozích letech nejčastěji prováděna klinická
hodnocení takzvané fáze III, kdy jsou účinnost a bezpečnost hodnoceného léčivého

přípravku ověřovány na velkých souborech
pacientů před finální registrací. V uplynulém
roce bylo realizováno 286 klinických studií
ve fázi III, které se na celkovém objemu hodnocení podílely 74 %. Naopak nejméně studií bylo zaznamenáno v úvodní fázi I, kdy se
obvykle na zdravých dobrovolnících zjišťuje
bezpečnost a tolerance lidského organismu
vůči nové léčivé látce.

Klinické hodnocení v době
koronavirové pandemie

Systém klinického hodnocení se v průběhu
pandemie musel vyrovnávat s mnoha obtížemi. „Abychom zajistili plynulý chod, vydal
SÚKL v březnu loňského roku, a následně
12krát aktualizoval, Stanovisko odboru klinických hodnocení léčivých přípravků SÚKL
k probíhajícím klinickým hodnocením
a k ještě nezahájeným klinickým hodnocením v souvislosti s covidem-19,“ vysvětluje
Irena Storová.
Stanovisko zahrnovalo několik mimořádných opatření, která kupříkladu napomohla
v možnosti pokračovat v účasti v klinických
hodnoceních mimo jiné u onkologických pacientů s oslabenou imunitou, kteří by mohli
být při cestování do center klinického hodnocení ohroženi.

Jednalo se například o opatření k možnosti
zajištění návštěv v centrech (covidová
anamnéza, ochranné pomůcky pro zdravotníky i pacienty zajištěné zadavatelem, telefonické objednání na čas apod.), možnost
zapojení home care pro zajištění vizit v domácím prostředí pacienta i možnost podání
léků, kontrolní odběry, dovoz léků, zajištění
vzdáleného monitoringu prostřednictvím videokonference při dodržení požadavků
GDPR vyplývajících ze zákona č. 110/2019
Sb. Zároveň tím došlo i k částečnému snížení administrativní zátěže zdravotnických
pracovníků, která realizaci studií doprovází.

Zapotřebí je jednotná
metodika

Klinické hodnocení v České republice je
značně heterogenní – každé zdravotnické zařízení má jiná pravidla, jiné pokyny, administrativní zátěž všech zapojených pracovišť
i zadavatelů je enormní. Díky tomu mnohdy
dochází ke zpomalení zahájení vlastní realizace studií, což je s ohledem na celosvětový
tlak na rychlost vývoje problematické. Farmaceutické společnosti se proto někdy obracejí
na zdravotnická zařízení v jiných zemích, kde
je zejména proces před zahájením studií
méně komplikovaný a zdlouhavý.

Aby se v ČR udržela zejména vysoce přínosná
a inovativní klinická hodnocení, je nezbytná
podpora státu. „Potřebujeme aktualizovaný,
jednotný metodický pokyn ze strany Ministerstva zdravotnictví, který by jasně a závazně
definoval procesy ve zdravotnických zařízeních vedoucí k zahájení a provádění klinického hodnocení. V každém zdravotnickém
zařízení, které se podílí na výzkumu léků, by
měl být zřízen dedikovaný tým odborníků
s adekvátními kompetencemi, který se bude
zabývat výhradně administrací klinického
hodnocení. Je nutné také definovat obecný
smluvní rámec, včetně administrativních
a organizačních pokynům a zřetelně nastavit
standardy spolupráce,“ vysvětluje Jakub
Dvořáček a ředitelka Storová navazuje:
„Od roku 2022 nás čeká v oblasti klinických
hodnocení velká změna, a to začátek společného posuzování klinických hodnocení členskými státy v rámci Evropské unie, v účinnost
totiž vejde nařízení Evropského parlamentu
a rady č. 536/2014, o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků. I tato
změna by mohla znamenat větší zájem o provádění klinických hodnocení v EU.“
Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

inzerce

Život bez
gynekologických zánětů
º Benzydamin se váže na vaginální epitel, kde se absorbuje a rychle vykazuje
lokálně anestetický, protizánětlivý a antiseptický účinek.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
º Působí na smíšené infekce – bakteriální i kvasinkové.4
º Chrání a podporuje růst vlastních laktobacilů.1, 4, 8
º Výplach se doporučuje použít před i po aplikaci jiné lokální léčby
(čípky, vaginální tablety, krém) jako podpůrná léčba a v kombinaci
s některými antibiotiky působí synergicky.9, 10, 11
º Vhodný i pro běžnou intimní hygienu a hygienu během šestinedělí.1
Literatura: 1. Aktuální SPC přípravku. 2. Damerau B. et al.: The effects of benzydamine on various functions of human granulocytes and their
interaction with endothelial cells. Arzneimittelforschung 37(5A): 606–613, 1987. 3. Maamer M., Aurousseau M.: Concentration of benzydamine
in vaginal mucosa following local application, Clinical Trials Journal, 23 (1), 1986, 29–42. 4. Molinari G.L. et al.: Bactericidal and fungicidal
activity “in vitro” of benzydamine hydrochloride. Microbiologia Medica 8(2): 180–183, 1993. 5. Cioli V. et al.: Review of pharmacological data on
benzydamin. Int. J. Tiss. Reac VII (3), 205–213 (1985). 6. Sironi M. et al.: Benzydamine inhibits the release of tumor necrosis factor - and monocyte
chemotactic protein -1 by Candida albicans – stimulated human peripheral blood cells, Int. J. Clin. Lab. Res. 27 (2): 118–122, 1997. 7. Czajka R.
and Torbé A.: Assessment of the efficacy of benzydamine (Tantum Rosa) in form of vaginal lavage in the treatment of perineal complaints
in the early puerperium. Pol. J. Gynaecol. Invest. 4(2): 99–103, 2001. 8. Magliano E.M., Conti M., Clerici B., LauritaL.: The role of
benzydamine in the topical treatment of the so-called non-specific vaginitis. Int J Tiss Reac, 1987; IX(2): 151–156. 9. Fanaki N.H. et
al.: Antimicrobial activity of Benzydamine, a non-steroid anti-inflammatory agent. J. Chemother. 4(6): 347–352, 1992. 10. Faro S. et al.:
Studies on the interaction of benzydamine and antibiotics on bacteria associated with vaginitis.1st Congress of the International Society
of Gynecological Endocrinology, Crans Montana, Switzerland, March 1988. 11. Šuška a kol.: Použitie Benzydamínu (ROSALGIN©)
a Nifuratelu s Nystatinom (MACMIROR COMPLEX©) v liečbe akútnej vulvovaginitidy, Slav. Gynek. Porod., 16, 2009, 118–125.
Zkrácená informace o léčivém přípravku ROSALGIN, ROSALGIN EASY: S: Benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 sáčku
granulí pro přípravu vaginálního roztoku; 0,1 g ve 100 ml vaginálního roztoku. I: Zánětlivé projevy ženských genitálií jakéhokoliv původu,
včetně těch, které vznikají sekundárně po chemoterapii nebo radioterapii. Profylaxe před i po operačním gynekologickém zákroku, běžná
ženská hygiena. KI: Přecitlivělost na účinnou látku nebo pomocné látky. ZU: Dojde-li ke vzniku přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit.
NÚ: Ojediněle projevy přecitlivělosti, jako pálení, svědění. IT: Nejsou známy. TL: Těhotenství a laktace nejsou kontraindikací. D: Ženy
starší 15 let: Jeden sáček rozpustit v 0,5-1 litru pitné vody, připravený roztok aplikovat Rosalgin irigátorem 1–2x denně. Vaginální roztok
Rosalgin Easy aplikovat 1–2x denně. U dětí od 6 let je možno použít přípravek k oplachům zevních pohlavních orgánů. Doba léčby je
maximálně 14 dní. B: Sáčky 6, 10 ks; Lahvičky 5 x 140ml. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5,
625 00 Brno, Česká republika. Reg.č.: sáčky 54/343/99-C, lahvičky 54/038/14-C. Uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky
uchovávání. Datum poslední revize textu SPC: Rosalgin, Rosalgin Easy: 1. 11. 2020. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis
a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno
www.angelini.cz

rosalgin.cz
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Nároky rodičů
na dětský sortiment
zůstávají vysoké
Setrvalý stav, tak by se daly stručně popsat požadavky rodičů na dětský sortiment a jejich nákupní zvyklosti. Trendy,
které se u dětské výživy či kosmetiky začaly objevovat v posledních letech, se prohlubují. A to se pochopitelně odráží
i na aktivitě výrobců, ať už se rozhodnou pro inovaci svého stávajícího portfolia, nebo na trh uvádějí výrobky zcela
nové.
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Pokud by se měla přece jen označit nějaká
nová tendence, není překvapením, že je
spojená s covidem-19. „Čajová sezona
2020/2021 byla výrazně ovlivněna koronavirovou pandemií, během níž posilovaly prodeje výrobků na podporu imunity, a naopak
došlo k poklesu u čajů na nachlazení, dýchací cesty a průdušky. Uvedený vývoj se
týkal nejen samotných čajů, ale i dětských
bylinných sirupů. Celkové prodeje tak ovlivnila skutečnost, že byly zavřené školy, nějakou dobu i mateřské školy, a v důsledku
omezeného pobytu ve školních kolektivech
netrpěly děti tolik typickými rýmami, kašlem
a podobně,“ popisuje Ing. Miroslav Korábečný, výkonný ředitel společnosti Mediate,
která vyrábí bylinné čaje a sirupy Apotheke.
Také Lucie Stezková, manager infant nutrition CZ/SK společnosti Nestlé Česko, poukazuje na to, že trendem, který získal
v loňském a letošním roce na důležitosti
a souvisí s covidem-19, je větší zájem o produkty, které budují imunitu dětí.

Prvořadá je kvalita

Na dotaz, co je pro kategorii dětského zboží
charakteristické a podle jakých kritérií se
spotřebitelé při jeho výběru rozhodují, odpovídají výrobci i lékárníci v podstatě stejně.
Zdůrazňují, že rodiče hledí v první řadě
na kvalitu produktů a pro své děti chtějí to
nejlepší. Sledují složení výrobků, původ použitých látek a v neposlední řadě i to, jak
praktický je obal.
„Zákazníci jsou u dětského sortimentu velmi
citliví na kvalitu. Maminky se zajímají o složení produktů, preferují přípravky s přírodními složkami a bez parfemace. U potravin
žádají výrobky bez přidaného cukru, chemických barviv a konzervantů,“ vyjmenovává Klára Badalová, DiS., z Magistra
Lékárny U Polikliniky v pražských Modřanech.
Jana Babicová, produktová manažerka společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko,
zase říká: „V segmentu dětských příkrmů
stále platí, že rodiče chtějí pro své děti vysokou kvalitu, ale současně dobře vědí, že jim
musí jídlo také chutnat.“
Pokud jde o kosmetické přípravky, Zdeňka
Hráčková, product manager Klorane společnosti Pierre Fabre Dermo – Cosmétique
Tchequie, uvádí, že maminky kladou stále
větší důraz na bezpečnost přípravků, zajímají se čím dál detailněji o jejich složení

a ověřují si, zda neobsahují „škodlivé“ látky
jako sulfáty a podobně. „Ekologický, recyk
lovatelný obal a jeho bioodbouratelné složení jsou pak dalším parametrem, který
může ovlivnit nákup,“ doplňuje.
Podle Ondřeje Šeredy, key account mana
gera společnosti Mark Distri, lze obecně
konstatovat, že spotřebitelé chtějí pro své
děti kvalitní, testované a ověřené výrobky.
Markéta Vávrová z oddělení marketingu
společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko
k tomu připojuje: „K obecným trendům patří
použití čistě přírodních látek. Nulový obsah
barviv a konzervantů je již víceméně samozřejmost. Pokud to u produktu není zohledněno, stojí automaticky na zadních místech
ve výběru spotřebitele.“

Složení pod drobnohledem

Už nějaký ten rok je u dětského sortimentu
patrná také rostoucí obliba produktů
v biokvalitě. „Pozorujeme zvýšený zájem
o čistě přírodní produkty, což se nám potvrzuje v rámci různých interních průzkumů
a hodnocení, kdy přes 70 procent respondentek preferuje pro své děti biočaje. Proto
už je celé naše portfolio dětských čajů vyráběno v certifikovaném biorežimu. Zákaznice
jsou ochotny si za tyto výrobky připlatit, protože vyšší cena je u nich vyvážena vyšší kvalitou s garancí použitých vstupních surovin,“
vysvětluje Miroslav Korábečný.
Také Marcela Kubátová, marketingová ředitelka společnosti Melitrade, poukazuje
na velkou oblibu bioproduktů, výrobků
na přírodní bázi a ekologicky šetrných
obalů. „Je také znát zájem o produkty tuzemské výroby, což platí především pro dětskou kosmetiku,“ dodává.
Jak už bylo řečeno, tuzemští spotřebitelé věnují velkou pozornost složení produktů. Pátrají po tom, zda neobsahují některé látky,
které jsou takříkajíc na černé listině. „Čeští
spotřebitelé se intenzivně zajímají o to, z jakých materiálů jsou produkty vyrobeny.
V případě výrobků s plastů sledují, zda neobsahují nevhodné chemické přísady, jako
jsou například polychlorované bifenyly. Také
se snaží zjistit, zda produkty neobsahují
látky s potenciálními alergizujícími účinky,“
říká obchodní ředitelka společnosti Benepharma CZ Zuzana Rajčániová.
Ondřej Šereda zase upozorňuje na to, že
u dětské kosmetiky jsou znát preference přípravků s vyšším obsahem přírodních látek:

„Kromě toho se spotřebitelé již delší dobu
přiklánějí ke kosmetickým výrobkům bez
konzervantů, umělých barviv či mikroplastů.“
Pokud jde o dětskou výživu, Lucie Stezková
vyzdvihuje: „Rodiče kladou čím dál větší
důraz na původ potravin a na co nejmenší
množství přídatných látek, konzervantů
a podobně. A velký pozor dávají maminky
na to, zda produkty neobsahují palmový
olej.“

„U mlék stále hraje nejdůležitější roli jejich
složení, které by se mělo co nejvíce přibližovat mateřskému mléku, jež je nejlepší výživou kojenců,“ podotýká Ing. Lukáš
Procházka, Ph.D., national sales manager
Pharma CZ/SK společnosti Nutricia, a připojuje další postřeh: „Dětská kategorie je
specifická především rychlou obměnou cílové skupiny, která se každé tři roky mění,
pokud matka nemá další dítě. Do produktivního věku se navíc pomalu dostává gene-
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race mileniálů, která má kompletně jiný
nákupní a spotřební profil než maminky
před deseti či patnácti lety. V důsledku
osvěty ohledně výhod kojení pro vývoj imunitního systému miminek a dalších benefitů
pro dítě i matku můžeme mezi aktuální
trendy zařadit prodlužování kojení, což se
promítá do změny struktury poptávky
po jednotlivých segmentech dětského sortimentu.“

Jde i o pohodlí a praktičnost
Aby byl produkt na trhu úspěšný, musí být
nejen kvalitní, ale záleží rovněž na jeho
obalu. Jak zdůrazňuje Lukáš Procházka,
obal by měl být praktický, měl by usnadňovat přípravu mléka a zároveň by měl umožňovat jeho hygienické uchování.
Pokud jde o praktičnost, takříkajíc trefou
do černého byly takzvané kapsičky, v nichž
se před pár lety začaly na trhu objevovat
nejrůznější příkrmy. Kapsičky se staly okamžitě nesmírně populární. Časem k nim přibyly i další typy obalů, které zvyšují pohodlí
například při cestování, kdy nejsou podmínky pro klasickou přípravu dětských pokrmů.
„U dětské výživy jsou trendem takzvané on-the-go formáty, tedy výživa na cestu v podobě kapsiček, praktických kelímků se

lžičkou, tekutých formátů kojeneckých či batolecích mlék na cestu a značné rozšíření
nabídky dětských sušenek a snacků v podobě tyčinek, pufovaných cereálií či zeleninových tyčinek,“ říká Lukáš Procházka.
Na oblibu praktického balení dětské výživy
poukazuje rovněž Ing. Barbora Sulovská,
brand manager infant nutrition CZ/SK společnosti Nestlé Česko: „V rámci dětské výživy také zaznamenáváme rostoucí trend
obliby snackingových formátů, jako jsou například ovocné tyčinky, pečené křupky nebo
maso-zeleninové příkrmy, které jsou určeny
k okamžitému podávání, díky čemuž jsou
vhodné na výlety či prázdninové cestování.
Mohou však maminkám usnadnit i fungování v domácnosti.“
Lucie Stezková k tomu připojuje, že vyšší
mobilita rodičů, zejména maminek, které
nechtějí trávit čas doma při přípravě pokrmů
pro děti, je dlouhodobým trendem. „Již několik let zaznamenáváme rostoucí prodeje
kapsiček, které už zdaleka nekupují pouze
rodiče pro své děti, ale pořizují si je i pro
svou vlastní potřebu,“ podotýká.

Rady odborníků mají
zásadní význam

Dětský sortiment je kategorií, u níž se při výběru a koupi produktů významnou měrou

projevují rady odborníků. Nelze ale popírat,
že maminky si mnoho informací k daným výrobkům shánějí na sociálních sítích, „miminkovských“ diskusních fórech a podobně.
„V tuzemsku má stále obrovskou váhu slovo
odborníka, v případě dětí tedy pediatra. Co
řekne a doporučí lékař, má stále přednost
před jakoukoliv reklamou, byť je sebekrásnější,“ tvrdí Markéta Vávrová a Ondřej Šereda k tomu připojuje: „Spotřebitelé hodně
takříkajíc slyší na informaci, že produkt byl
testován ve spolupráci s lékařskými odborníky či pediatry a podobně. Zároveň ale
nelze přehlédnout, že spotřebitel obecně
přisuzuje velkou váhu recenzím produktů
od ostatních zákazníků. Poslední dobou tak
lze pozorovat stoupající vliv influencerů.“
Jak dokládají další názory, na nákupní chování má vliv i řada dalších faktorů, jako je
reklama či skutečnost, zda je žena prvorodička. „Na rady odborníků, například lékařů,
zákaznice hodně dají. Často přicházejí s doporučením od dětské lékařky. O vlivu diskusí
na internetu se většinou nezmiňují, takže je
těžké říct, jestli a v jaké míře jsou těmito informacemi ovlivněny,“ říká Klára Badalová
a dodává: „Nákupní trendy rozhodně kopírují reklamu. Maminky jsou ale váhavé, většinou shánějí to, co mají vyzkoušené, co
jejich miminku nejvíce vyhovuje.“

Také PharmDr. Tomáš Lukš, ředitel EUC Lékáren, se zmiňuje o tom, že do jejich lékáren, které jsou součástí poliklinik, přicházejí
maminky většinou rovnou od pediatra, tudíž
odborná rada hraje při nákupu prim.
„A právě díky odbornosti a osobní zkušenosti se k nám pak maminky vracejí i pro
další sortiment. Samozřejmě existuje určitá
skupina, která se se svými potřebami přesunula do on-line prostředí, ale osobní kontakt v lékárně coby zdravotnickém zařízení
se nahradit nedá,“ podotýká.
Pokud jde o segment dětské výživy, Ing. Petra
Bolfíková, MBA, senior category manager
baby toddler milks CR&SR společnosti Hero
CR, upozorňuje, že v případě náhradní
mléčné výživy jsou maminky o koupi určité
značky a konkrétního produktu rozhodnuté
většinou předem: „Pokud jsou s určitou
značkou a produktem spokojeny a jejich dítě
vybranou mléčnou výživu akceptuje, značky
často nemění. Při výběru se maminky nechávají ovlivnit především názorem svých
blízkých i kamarádek, odborníků, hlavně pediatrů, ale určitě i reklamou. Velký vliv má
stále reklama televizní, nicméně v poslední
době se u dětské výživy dost rozmáhá
i takzvaný influencer marketing, kdy maminky sdílejí své zkušenosti s produkty pro
své ratolesti.“ Zároveň poukazuje ještě
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V
V našich
lékárnách
půjčujeme
monitor dechu
či váhy
„Dětský sortiment je v EUC Lékárnách
velmi oblíbený. Lékárny jsou totiž
součástí zdravotnických zařízení, kam
maminky chodí s dětmi k pediatrům.
Od toho se také odvíjejí ustálené
zvyklosti, tedy že se rodiče při výběru
sortimentu pro malé děti řídí odbornou radou. A protože v mnoha EUC
Lékárnách nabízíme i možnost půjčení monitoru dechu nebo váhy, naše
spolupráce s lékaři funguje velmi
dobře.
PharmDr. Tomáš Lukš,
ředitel EUC Lékáren

na jeden faktor: „Obzvláště u náhradní
mléčné výživy je velký rozdíl mezi prvorodičkami a maminkami druhých a dalších dětí.
Prvorodičky určitě více dají na rady odborníků a snaží se o dané problematice zjistit
co nejvíce i z internetu či od kamarádek,
kdežto druhá skupina maminek vychází
spíše ze svých zkušeností a ovlivnit se už
moc nenechá.“

inzerce

Jeden z důvodů, proč spotřebitelé jednak
dají na radu odborníka a jednak sledují
a jsou ovlivněni nejrůznějšími internetovými
diskusemi, naznačuje Jana Babicová: „Pro
některé rodiče totiž může být složité, a to zejména zpočátku, vybrat si ze široké nabídky
dětské výživy.“
Svůj názor za segment mastí na zadeček
připojuje i Eva Kokaislová, brand manager

Bepanthen Czech Republic / Slovakia, společnosti Bayer: „Maminky se při výběru jmenovaného sortimentu rozhodují na základě
předchozí dobré zkušenosti, ceny a dále
jsou čím dále více ovlivněny radami sociálního okolí, kam se ale počítají například
recenze jiných uživatelek na internetu
a sociálních sítích a různých maminkovských portálech. Naopak poněkud klesá

váha doporučení odborníků, maminky jsou
totiž aktivnější a informace si vyhledávají
samy.“
A aby byl výčet toho, co může mít vliv
na výběr produktů z dětského sortimentu,
úplný, je třeba zmínit i módní trendy. „Mezi
maminkami je obecně znát snaha mít vše
kolem dítěte dokonale barevně sladěné
od dudlíku přes lahev, oblečení až po kočá-
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rek. Také běžně můžeme pozorovat vliv severských trendů – více se používají přírodní
a neutrální barvy – zvláště pak u malých
dívek, pro které již není dominantní barvou
růžová,“ objasňuje Ondřej Šereda.

E-commerce na vzestupu

Protože u dětského sortimentu existuje dost
segmentů, které se od sebe liší, nelze
obecně říct, že stejné nákupní zvyklosti platí
například pro dětské pleny i pro kosmetiku
či dětské příkrmy. A stejné je to, i pokud jde
o přijímání novinek. „Maminky většinou zvolí
nové produkty ve chvíli, kdy už jich vyzkoušely více, a žádný z nich jejich dítěti nevyhovoval či nezabral,“ podotýká Klára
Badalová.
Pohled na segment vlhčených ubrousků
a dětských plen nabízí Marcela Kubátová:
„V případě plenek hraje důležitou roli poměr
ceny a kvality. Plenka nesmí maminku z hlediska svých vlastností zklamat, ale při koupi
patří její cena k významným faktorům výběru, a také u vlhčených ubrousků je při výběru brána v potaz cena.“
Zatímco segment dětské výživy je velmi inovativní, trh mastí na zadeček je podle Evy
Kokaislové dosti konzervativní: „Masti různého složení se prodávají většinou v tubách
a objevují se spíš menší noví hráči. Nicméně
i v tomto segmentu jsme zaznamenali inovace například v podobě mycích olejů
ve spreji částečně nahrazujících vlhčené
ubrousky a ochranné masti a krémy.“ Jako
příklad nového menšího hráče na trhu v segmentu přípravků na opruzeniny lze uvést přípravek Zitenax krém/pasta, který se na trhu
objevil před pár lety a je určen právě pro
péči o kůži dětí pod plenkami zejména při
opruzení.
Co ale platí všeobecně pro celou kategorii,
je posílení e-commerce. Nákupy na
e-shopech stoupaly již v předchozích letech,
posledních více než 12 covidových měsíců
tento trend ještě akcelerovalo. „Prodejní
analýzy potvrzují, že se nákupy přesouvají
z klasické lékárny do e-shopu. Proto se
v pravidelných intervalech snažíme maminky stimulovat k nákupu prostřednictvím
různých slevových akcí,“ říká Zdeňka Hráčková.
„Trendem posledních let je určitě příklon
k nakupování na internetu i v případě přípravků na péči o dětský zadeček, což bylo
ještě umocněno lockdownem a menší mobilitou maminek. U malé části maminek pak
pozorujeme i preference různých ,eko‘ produktů prodávaných například v e-shopech
s látkovými plenami,“ popisuje Eva Kokaislová.
A jak prodeje v e-shopu hodnotí jejich provozovatelé? „Kategorie matka a dítě patří
k nejrozsáhlejším u nás na webu. Největší
zájem je o plenky a dětská mléka počáteční,
pokračovací a batolecí. Sortiment jako příkrmy, kaše, přesnídávky a podobně je
v podstatě jen doplňkový,“ vysvětluje Kateřina Schotliová, specialistka PR a marketingu společnosti Pilulka, a doplňuje: „Je
znát, že čím dál víc se do popředí dostávají
nové značky a že velký zájem je o bio a eko
produkty.“

V
VÝBĚR NOVINEK
Benepharma CZ
Odsávačka mléka Microlife BC 200 Comfy – jednoduchá elektrická odsávačka s vakuovou technologií,
která simuluje přirozené sání dítěte, možnost volby z 10 různých nastavení úrovně stimulace, lze použít
i na vytáhnutí plochých a vpáčených bradavek, ve výbavě s kojeneckou lahví, 2 šroubovacími uzávěry
na lahev, stojanem na lahev, silikonovou savičkou na krmení, adaptérem a přenosnou taškou;
odsávačka mléka Microlife BC 300 Maxi 2 v 1 – duální elektrická odsávačka umožňující odsávání
mléka z obou prsů; odsávačka mléka Microlife BC 100 Soft – manuální odsávačka s 2 stupni odsávání;
DrBrown’s sběrač mateřského mléka Milkflow – pomocník na zachytávání mateřského mléka v době
kojení, stačí přiložit k prsu, z něhož maminka zrovna nekojí, a zmáčknout dno, vytvoří se jemný podtlak
a sběrač zachytává vytékající mateřské mléko, ideální na jednoduché přelévání mléka do kojenecké
láhve DrBrown’s s patentovaným dvojnásobným odvzdušňovacím ventilem proti kolice a nadýmání,
která je součástí balení
Hero CR
Sunar kojenecké mléko – vylepšené složení s vyšším obsahem mléčného tuku, bez palmového oleje,
inovace obalů; sjednocení kojeneckých mlék a dětské výživy (dříve značka Sunárek) pod jednotnou
značku Sunar, redesign všech produktů dětské výživy; rozšíření řady Sunar Bio o dětské příkrmy
ve skleničkách – obsahují vybrané suroviny v biokvalitě, s jemnou konzistencí bez kousků a s kapkou
bio olivového oleje, neobsahují sůl, škrob, konzervační látky, barviva ani aromata, na výběr
5 zeleninových a maso-zeleninových kombinací
Mark Distri
Mam Supreme dudlík – je kombinací oblíbených dudlíků Mam Air s extra velkými otvory pro proudění
vzduchu a Mam Perfect s extra tenkou savičkou snižující nebezpečí křivého růstu zoubků a vadného
skusu, díky speciální savičce je krček dudlíku o 60 % tenčí a čtyřikrát měkčí než běžné silikonové
dudlíky, balen v praktickém sterilizačním boxu; Mam 2 v 1 Odsávačka mateřského mléka – lze ji snadno
a rychle podle potřeby přeměnit z manuální odsávačky na elektrickou a naopak, elektrická odsávačka
má dvoufázový režim a devět úrovní odsávání pro maximální pohodlí, rukojeť manuální odsávačky má
ergonomický tvar a snadno se drží; Mam Prsní kloboučky velikost 2 (23 mm), 2 ks – zajištují jemnou
ochranu pro bolavé bradavky, jejich tvar umožňuje dítěti cítit matčinu pokožku, vyrobeny z ultrajemného
silikonu, strukturovaný povrch umožňuje proudění vzduchu mezi dítětem a prsním kloboučkem, velikost
23 mm je ideální pro středně velké a větší bradavky, součástí balení je i sterilizační box
Nestlé Česko
Beba Supremepro 1 5HM-O – počáteční mléčná kojenecká výživa pro kojence od narození, pokud
nemohou být kojeni, obsahuje 5 oligosacharidů, probiotika L. reuteri, 100% syrovátkovou, částečně
hydrolyzovanou bílkovinu získanou speciálním procesem Optipro ® HA, neobsahuje palmový olej, díky
částečně štěpené bílkovině je výživa vhodná také pro děti s alergiemi v rodinné anamnéze;
Beba Supremepro 2 5HM-O – kojenecké mléko pokračovací, vhodné pro děti od ukončeného
6. měsíce; Beba Comfort HM-O tekutá - kojenecká výživa k okamžitému podávání, v 500ml balení
ve třech variantách pro děti od narození, doplňuje řadu sypké formy Beba Comfort HM-O 800 g
Nutricia
Nutrilon Comfort & Colics – potravina pro zvláštní lékařské účely určená pro řízenou dietní výživu při
zácpě a kolikách, musí být používána pod dohledem lékaře; Hami mléka – inovace obalů, počáteční
i pokračovací mléka nyní v 600g obalu; Fortini Compact Multi Fibre – potravina pro zvláštní lékařské
účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí a poruchami růstu u dětí
od 1 roku věku, musí být užívána pod dohledem lékaře, obsahuje směs vlákniny MF6 TM pro regulaci
správné funkce trávicího systému, neutrální příchuť je možné využít do běžných pokrmů
Orkla Foods
Hamánek ovocno-zeleninové příkrmy – nové příchutě jablko s banánem a špenátem
a jablko s hruškou a batáty
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie
A-Derma Exomega emolienční sprej – pro suchou a velmi suchou pokožku se sklonem k atopii, vhodný
pro děti již od narození, 97 % složek je přírodního původu
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dukt k narození miminka v dárkových kufřících distribuovaných porodnicí.“ Zároveň
potvrzuje, že se jim poslední roky osvědčuje
propagace značky Klorane Bébé prostřednictvím mamablogerek a ambasadorek
webů nebo společností s dětskou tematikou: „Tato spolupráce je pro nás cenná
kvůli získávání recenzí na naše produkty.
Úspěch mají také soutěže pořádané prostřednictvím sociálních sítí, ať už našich
nebo různých e-retailových partnerů.“
Markéta Vávrová se zase vyjadřuje v tom
smyslu, že se ve své propagaci spoléhají
na kombinaci komunikace od odborníků až
po maminky na sociálních sítích. „Účastníme se lékařských kongresů, kongresů pro
lékárníky, odborných seminářů, využíváme
ke komunikaci letáky v čekárnách i přímo
v ordinacích pediatrů. Připravujeme facebookové kampaně a oslovujeme influencerky na maminkovských diskusních
fórech,“ vypočítává.
Také Ondřej Šereda naznačuje, že v rámci
kampaní hodlají pokračovat ve spolupráci
s influencery. „Dále budeme pokračovat
rovněž v inzercích v tištěných a on-line médiích stejně jako v podpoře v místě prodeje
zejména prostřednictvím slevových akcí,“
dodává.
Dlouhodobější 360stupňovou komunikaci
využívá u masti Bepanthen Baby také společnost Bayer. „Zahrnuje komunikaci od porodnic přes čekárny u pediatra, televizní
spoty až po on-line kampaně a sociální sítě

Také Klára Badalová připojuje zkušenosti
s nákupy v e-shopu: „Zákazníci v něm vyhledávají především velká balení. Důvody jsou
nasnadě – výhodná cena, doprava zdarma
a také fakt, že nemusí objemné a těžké zboží
tahat. V e-shopu Magistra.cz nabízíme vyzvednutí zdarma v lékárnách Magistra
po celé ČR, čehož klienti také hodně využívají.“

Samo se nic neprodá

Rozšiřování nabídky o novinky je u dětského
sortimentu takřka kontinuální záležitost,
přestože u některých segmentů se nové výrobky na trh takzvaně hrnou ve velkém, u jiných jen občas. Pravidelně se ve větším
množství objevují novinky v segmentu dětské výživy, u níž výrobci například rozšiřují
nabídku o nové příchutě dětských přesnídávek, příkrmů a podobně.
Bez ohledu na to, zda výrobce zrovna má či
nemá v nabídce nový produkt, platí, že
všichni jsou aktivní na poli prezentace
svého sortimentu a podpory jeho prodejů.
Dále pak platí, že pro tyto účely využívají jak
klasické formy marketingu, tak samozřejmě
čím dál populárnější moderní způsoby v podobě on-line komunikace.
Co je v tomto ohledu stěžejní v segmentu
dětské výživy, popisuje Petra Bolfíková:

„Pro zákazníky je kromě vysoké kvality produktů a použitých surovin důležité především vystavení v regálu s dětskou stravou,
dostupnost produktů a v neposlední řadě
i cena. Až 86 procent rodičů se rozhoduje
o nákupu dětských příkrmů na základě
podnětů v prodejnách, jako je vystavení
v regálu s dětskou výživou, vzhled obalů,
cenové označení nebo případně druhotná
vystavení.“
Jak uvádí Miroslav Korábečný, z hlediska
podpory prodeje se jim kromě standardních pobídek, jako jsou kupříkladu letákové
akce, osvědčuje přímý cílený sampling:
„Propagaci máme nastavenou přímo na cílovou skupinu, takže edukační materiály
a vzorky čajů poskytujeme maminkám již
v porodnicích a následně u pediatrů. Doplňujeme to on-line komunikací na webových
stránkách a sociálních sítích, kde postupně
budujeme referenční cílové skupiny našich
spokojených zákazníků.“
Také Zdeňka Hráčková se zmiňuje o tom,
jak je přínosné přesně zacílit své marketingové aktivity: „Maminky se často pro budoucí kosmetiku rozhodují ještě v období
těhotenství, proto se soustředíme i na tuto
cílovou skupinu. Osvědčuje se nám také
spolupráce s vybranými porodnicemi, kde
maminky dostávají vzorek nebo minipro-

a prezentaci v místě prodeje,“ podotýká Eva
Kokaislová a doplňuje, že obecně u prémiového zboží maminky dobře slyší na cenové
akce, kdy je možné koupit více kusů najednou za sníženou cenu nebo za cenu letákovou.
I ostatní výrobci v podstatě jednohlasně
uvádějí, že se zaměřují na on-line komunikaci. „Osvědčila se nám on-line propagace.
Kromě různých videoformátů a bannerových kampaní spolupracujeme s influencery a jsme aktivní na sociálních sítích,“
říká Lukáš Procházka. Také Barbora Sulovská poukazuje na rostoucí vliv digitálního
marketingu: „Na léto proto připravujeme digitální kampaň na hotové mlíčko Beba
Comfort HM-O tekutá, v níž představíme
možnosti jejího využití.“
Také značka Sunar se spotřebitelům představí v kampani, k níž Petra Bolfíková naznačuje: „Se spojením celého portfolia
produktů dětské stravy pod značku Sunar
souvisí i naše nová komunikační kampaň
a motto ,S vysokým obsahem mateřské
lásky‘. Chceme tak maminky ujistit, že naše
produkty vyrábíme s láskou k dětem
a mohou se spolehnout, že když zrovna nemají čas na přípravu domácí stravy nebo
nemohou z jakéhokoliv důvodu kojit, dávají
svým dětem i tak vysoce kvalitní a plnohodnotnou stravu.“
Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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Při nákupu
repelentů
se na cenu příliš
nehledí
Repelenty se stejně jako náplasti, dezinfekce či přípravky proti průjmu staly běžnou výbavou cestovních lékárniček.
Zájem o ně stoupá od chvíle, kdy je ohlášena aktivita klíšťat v přírodě, a trvá celou sezonu. Při jejich nákupu
spotřebitelé na cenu příliš nehledí, stěžejní je pro ně účinnost. A totéž platí například také u hojivých náplastí, jejichž
obliba roste.
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Před prázdninami coby hlavním obdobím,
kdy lidé vyrážejí na dovolené, se téma
cestovních lékárniček dostává častěji
na přetřes. Do lékáren přicházejí zákazníci
nejen kvůli tomu, aby si svou lékárničku doplnili osvědčenými přípravky, ale jak potvrzují farmaceuti, přicházejí se také poradit,
jaké produkty by v ní neměly chybět. A právě
ve zmíněném období se snaží lékárníci maximálně zapojit do osvěty, jejímž cílem je
upozornit na to, že by na výlety a na dovolenou neměli lidé odjíždět bez patřičného
vybavení, které jim pomůže zvládnout
případné zdravotní nepříjemnosti.
„I banální zdravotní potíže mohou zkazit dovolenou a na lékárničku na cesty se rozhodně vyplatí myslet včas. Mezi položky,
za které je zbytečné v zahraničí utrácet, patří
například medikamenty. Vážnou komplikaci

může představovat také jazyková bariéra.
Špatně popsané nebo pochopené symptomy se mohou promítnout do výdeje a užívání nevhodného léku, navíc v zahraničí
přes veškerou globalizaci nemusejí být
k dispozici tytéž přípravky jako na českém
trhu. Když není po ruce správný lék, ať už je
to tím, že ho v případě potřeby nemá člověk
u sebe, anebo zvolí kvůli nedorozumění
špatnou léčbu, může to zkazit nejen okamžiky, na které se těšil celý rok, ale případné komplikace si může nést i po zbytek
života. Jedeme-li na dovolenou nevybaveni
základními léky, je to v jistém smyslu zane
dbaná prevence,“ zdůrazňuje MUDr. Gabriel
Pallay, šéf odborného rozvoje lékáren
Dr. Max, a doplňuje, jakou službu ohledně
cestovní lékárničky nabízejí: „Farmaceutičtí
odborníci v naší internetové poradně pomo-

hou s doporučeními pro nejrůznější dovolenkové destinace. Nedávno odpovídali
třeba na dotaz týkající se Egypta. A je pak
na klientovi, jestli bude pokračovat dál
do e-shopu, nebo ne.“
Na téma správné výbavy cestovní lékárny se
zaměřila také Česká lékárnická komora
(ČLnK). Podle jejích představitelů univerzální recept na její obsah neexistuje. „Jinak
bude ,první pomoc sbalená na cesty´ vypadat, pokud pojedete v tuzemsku s dětmi
na týden na chalupu, jinak pokud se chystáte na expedici v tropické oblasti mimo civilizaci, a jinak máte-li v plánu cyklistickou
dovolenou. Pokud si nejste jisti, čím se
na konkrétní cestu vybavit, je vhodné se informovat v lékárně. Lékárníci pacientům doporučí nejen ideální obsah lékárničky, ale
poskytnou i radu, jak případná poranění

správně ošetřit,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs,
Ph.D., prezident ČLnK.

Ohlédnutí za nezvyklou
loňskou sezonou

V minulém roce kvůli covidu-19 bylo do jisté
míry cestování omezeno, a tak ne každý,
kdo to plánoval, odcestoval na dovolenou
do zahraničí. Poznamenala tato atypická
sezona prodeje produktů, které si spotřebitelé do cestovní lékárničky pořizují? Ano
i ne.
Rozhodně nepolevil zájem o repelenty, ba
naopak. A rovněž u náplastí a obvazového
materiálu nejsou z trhu hlášeny propady
prodejů. „Prodeje repelentů proti komárům,
klíšťatům a ostatní produkty na klíšťata,
jako jsou pinzety nebo samoodstraňovací
spreje, ovlivněny z mého pohledu nebyly.
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Sice se méně vyjíždělo na dovolenou do zahraničí, ale po České republice lidé cestovali, takže pro tyto účely se repelenty
hodily,“ říká Mgr. Petr Mašát, marketingový
ředitel řetězce Lékáren IPC, a doplňuje, že
zákazníci nakupovali i náplasti a obvazový
materiál, takže zásadní propady prodejů
oproti předchozímu roku ve svých lékárnách
nepozorovali.
Také PharmDr. Eva Hibšová z Chytré lékárny
na Slovákově v Brně se vyjadřuje v tom smyslu,
že konkrétně v segmentu repelentů a náplastí nezaznamenali vlivem pandemie
výkyv v prodejích: „Naopak, lidé tráví více
času v přírodě, takže minimálně repelenty
a potažmo i další vybavení lékárničky potřebují stejně, ne-li o něco více než před pandemií.“
Ani covid-19 tedy nic nezměnil na tom, že se
repelenty řadí k dlouhodobě rostoucím kategoriím. „Mezi spotřebiteli obecně stoupá
povědomí o potřebě používání repelentů při
pobytu v přírodě. V loňském roce vzrostla
meziročně velikost kategorie repelentů co
do hodnoty o 19 procent (zdroj: AC Nielsen,

Total Retail Market). Dá se předpokládat, že
tento růst byl částečně ovlivněný jiným způsobem trávení letní dovolené. Tím, že většina lidí ji trávila v tuzemsku a mimo jiné
v přírodě, pravděpodobně to ve srovnání
s předešlými roky poptávku po repelentech
zvýšilo,“ popisuje Ing. David Glogar, associate manager společnosti SC Johnson.
Ačkoli se repelenty i náplasti hojně prodávaly i loni, koronavirus tento sortiment v určitém ohledu přece jen zasáhl. „Covidová
opatření a obavy z šíření viru poznamenaly
nejen cestování, ale i osobní návštěvy lékáren, kam chodilo méně lidí. To mělo na počátku loňské sezony samozřejmě dopad
i na prodeje repelentů Predator přímo v kamenných lékárnách. Nemožnost cestovat
do zahraničí se pak podepsala na snížené
poptávce po repelentech určených zejména
pro použití v exotických destinacích, jako je
Predator Aloha nebo Maxx. Do hry v tomto
segmentu vstupuje i počasí, které určuje,
jestli lidé chodí častěji ven. Situace s prodejem repelentů Predator se značně změnila
v červenci, kdy počasí přálo výletům do pří-

rody a covidová opatření se zmírnila,“ vysvětluje Ing. Iveta Čechová, produktová
manažerka společnosti Vitar, a zároveň dodává, že za loňský rok paradoxně dosáhli
nejvyšší tržby za dobu existence značky Predator v lékárenském segmentu v ČR.
Podobně jako řadě dalších produktů se jmenovanému sortimentu enormně dařilo
v rámci e-commerce. Podle Mgr. Romany
Žatecké, ředitelky komunikace společnosti
Pears Health Cyber, která provozuje e-shop
Lékárna.cz, ať se cestuje naplno, nebo je
cestování omezeno, o přípravky vhodné
do cestovní lékárničky mají zákazníci stále
zájem. „Endiaron, Paralen, probiotika či repelenty vykazují meziročně růst prodejů. Kategorie přípravků na trávení například loni
v porovnání s rokem 2019 vyrostla o 22 procent v hodnotě, náplasti pak o 15 procent,“
upozorňuje.
Také PharmDr. Jaroslav Kušnír, e-commerce
manager společnosti Benu ČR, poukazuje
na stoupající loňské prodeje v jejich
e-shopu: „Pokud bychom vzali celou kategorii cestovní lékárničky, zaznamenala loni

v době letních prázdnin v porovnání s předchozím rokem nárůst obratu kolem 80 procent. Zahrnuty jsou do toho přípravky
na žaludeční a střevní potíže, repelenty, sluneční kosmetika a produkty na první
pomoc. Největší nárůst měl v roce 2020
segment repelentů, a to téměř 200procentní, následovaly produkty na první
pomoc s nárůstem zhruba 100 procent.“
Kategorií, na které se podle vyjádření
Ing. Jany Herotové, product managera společnosti PharmaSwiss Česká republika, koronavirus negativně podepsal, jsou
přípravky na střevní a zažívací potíže: „Trh
nyní hodnotově klesá o více než 30 procent.
Jde o důsledek pandemie covidu-19. Lidé
se totiž méně stýkají a více dbají na hy
gienu.“

Stoupá obliba repelentních
náramků

V segmentu repelentů lze pozorovat několik
trendů. Spotřebitele zajímá především jejich
účinnost, zatímco cenu při nákupu obyčejně
vůbec neřeší. Čím dál víc roste zájem o re-
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pelenty na přírodní bázi a o repelentní náramky. „V uplynulém roce byly velkým hitem
repelentní náramky a rozmach jsem pozoroval také u přírodních bylinných biorepelentů, které zákazníkům příjemně voní
a zároveň celkem spolehlivě ochrání,“ říká
Petr Mašát.
O repelentních náramcích se zmiňuje také
vedoucí Lékárny Chrastava PharmDr.
Zdeňka Močárková: „Vzpomínám si, jak
jsem byla před pár lety překvapena, kolik
barevných repelentních náramků se v sezoně prodalo. Klienti je žádali pro děti na tábory, maminky je vozily na kočárcích, lidé je
chtěli na kempování.“
Rovněž Eva Hibšová má zkušenost, že oblíbené jsou, a to hlavně pro děti, repelentní
náramky s obsahem silic. „Vzrůstá také obliba biorepelentů na bázi rostlinných silic.
Cena u tohoto sortimentu většinou hraje až
poslední roli,“ vyzdvihuje a Romana Žatecká
potvrzuje: „Pokud jde o nabídku repelentů,
pozorujeme, že zákazníci začínají preferovat
ty přírodní.“
Další postřeh připojuje Veronika Píchová,
vedoucí obchodních zástupců společnosti
Aveflor: „Zaznamenali jsme trend výroby domácích repelentů, které vycházejí z tradičních receptur. Je to dáno i tím, že čím dál víc

lidí trpí různými formami alergie a snaží se
hledat přípravky na přírodní bázi. U zcela
přírodních produktů je potřeba být ale shovívavý k jejich účinnosti. Většinou je nutné
domácí či přírodní repelent aplikovat častěji. Nám jsou přírodní produkty blízké,
proto máme v nabídce Arpalit® Bio repelent,
který obsahuje biopesticidní účinnou látku
IR3535, neobsahuje DEET a je šetrný
ke zdraví člověka i k přírodě. Je také vhodný
pro děti již od jednoho roku věku. Proti komárům i klíšťatům účinkuje až osm hodin.
Na přírodní produkty se chceme soustředit
i v budoucnosti.“
O zvyšující se poptávce po přípravcích s obsahem přírodních látek se zmiňuje i Bohumil
Klement, obchodní ředitel společnosti Team
4You, která již 14 let na lékárenském trhu
zastupuje švýcarskou společnost Herbamedicus: „Před zhruba dvěma lety jsme zaznamenali poptávku zákazníků po přírodních
odpuzovačích hmyzu, tedy těch bez obsahu
DEET, které by byly účinné, a zároveň se
mohly bezpečně aplikovat například na dětskou pokožku (legislativně od tří let). Proto
jsme vyvinuli přípravek KomárStop® v balení
o objemu 50 ml, a pro nebývalý zájem
hlavně maminek, týkající se přírodního složení produktů pro děti, ale také kvůli obec-

nému odklonu od ,chemie´, jsme hned rok
poté přidali přípravek KlíštěStop® a zvětšili
objem balení na 100 ml. Počáteční prodeje
hodnotíme jako velmi úspěšné a moc nás
zájem spotřebitelů o tyto produkty těší.“

O účinnost jde především

Lékárníci jednohlasně potvrzují, že při nákupu repelentů se zákazníci v první řadě
zajímají o jejich účinnost. „U repelentů
zákazníky zajímá jejich účinnost, možnost
použít je u různých věkových kategorií a to,
zda se dají aplikovat jak na kůži, tak
na oděv,“ vyjmenovává Eva Hibšová a doplňuje, že cena většinou patří u tohoto sortimentu mezi faktory, které nehrají nijak
zásadní roli.
Rovněž Zdeňka Močárková poukazuje na to,
že zákazníci při nákupu repelentů kladou
důraz na kvalitu, účinnost a dobrou snášenlivost. „Zejména pokud se jedná o ochranu
dětí, jsou ochotni zaplatit nemalé částky
za účinnou ochranu proti hmyzu.
A za zmínku stojí určitě i fakt, že v posledních letech výrazně stoupá také zájem
o sady pro snadnější a bezpečné odstranění
klíšťat,“ popisuje.
Vedoucí pražské lékárny PharmGo Na Florenci PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., na zá-

inzerce

kladě svých zkušeností uvádí: „Při výběru
repelentu se často zohledňuje, zda je
vhodný pro děti, na citlivou kůži nebo příhodný do exotických oblastí.“
Také výrobci vyzdvihují, že u repelentů je zásadní spolehlivost a doba, po kterou přípravek dokáže působit. „Uživatelé preferují
spolehlivý výrobek v praktickém obalu
za odpovídající cenu. To naše repelenty
splňují, proto jsou podle IMS dat roku 2020
dlouhodobě nejprodávanější na českém lékárenském trhu. Spotřebitel má v současnosti možnost vybrat si z široké škály
výrobků určených jak pro malé děti, osoby
s citlivou pokožkou, tak z repelentů na přírodní bázi nebo repelentů s extrémní účinností, určených do oblastí s výskytem
nebezpečných nákaz přenosných bodnutím
hmyzem. Ucelená řada Predator zahrnuje
několik typů repelentů od lehkých až po ty,
které obstojí při maximální zátěži například
v tropech,“ říká Iveta Čechová.
Svůj postřeh připojuje i David Glogar:
„Obecně platí, že spotřebitelé jsou daleko
zvídavější než dříve, a zjišťují si o výrobcích
maximum dostupných informací. Zvláště
u přípravků, které se aplikují na pokožku.
V souvislosti s repelenty spotřebitelé vyhledávají především informace o druhu účinné
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látky a její koncentraci, případně proti jakému druhu hmyzu působí a jak dlouho
proti němu účinkuje.“
Podle Veroniky Píchové spotřebitelé také
čím dál víc řeší nejen to, zda je repelent šetrný vůči lidskému zdraví, ale i to, jak je šetrný k přírodě. „Naprostou samozřejmostí je
pro ně dlouhá doba účinku. Začínají se také
zajímat, zda mohou po aplikaci repelentu
na sluníčko, aniž by hrozila alergická reakce.
Zákazníci často chtějí jeden repelent, který
je vhodný pro celou rodinu, tedy i pro malé
děti,“ vyjmenovává.

Populární pomocník slaví
stovku

Zatímco u repelentů se na prodejích projevuje výrazný vliv sezony, náplasti a obvazový
materiál se prodávají celoročně. Ale i u nich
platí, že s nástupem jara a hlavně pak léta si
řada spotřebitelů potřebuje zásoby v cestovní lékárničce doplnit, aby pro případ potřeby měla okamžitě po ruce vhodný typ
náplasti. Jak potvrzuje Zdeňka Močárková,
sortiment náplastí je velmi široký, ale spotřebitelé jsou spíše konzervativní a volí takříkajíc klasiku ve stylu ,aby doma něco měli‘.

Velké oblibě se proto těší klasické polštář
kové náplasti, které letos slaví své výročí
– začaly se totiž vyrábět právě před sto lety.
„Kromě polštářkových náplastí v metráži
jsou mezi zákazníky oblíbené i textilní náplasti na cívce a takzvané papírové náplasti.
Rovněž klasická obinadla jsou preferovanou
volbou domácích lékárniček,“ vyjmenovává
doktorka Močárková a připojuje: „Pokud
však klienti přijdou s konkrétním zdravotním
problémem, nechávají výběr náplasti na nás
nebo sami žádají nějakou specialitu. Nabídky výrobců jsou každý rok inovovány,
a tak je z čeho vybírat. Nabízíme různé hydrogelové náplasti na puchýře a popáleniny,
náplasti na kuří oka, motýlkové náplasti,
leukostehy, elastické náplasti na prsty
a klouby a fixační náplasti. A za zmínku stojí
také fakt, že se stále zvyšuje zájem o tejpovací pásky.“
Co do obliby jsou samostatnou kapitolou
dětské obrázkové náplasti. „Novinky v segmentu náplastí zákazníci přímo milují. Děti
jsou nadšené, pokud najdou obrázkové náplasti se svým hrdinou,“ podotýká Zdeňka
Močárková a Petr Mašát připojuje: „Pokud
jde o náplasti a obvazový materiál, máme

vypozorováno, že nejčastěji zákazníky zajímá, jestli je obvaz sterilní, jak je pružný
nebo jestli je samodržicí. U náplastí se nejvíce zajímají o pružnost, voděodolnost, většinou chtějí přesný typ náplasti na dané
zranění. U dětských náplastí je zajímá barevnost, obrázky, a hlavně jak dlouho náplast vydrží na prstu.“

Hlavně aby dobře držela

Kdyby se hledal nejfrekventovanější požadavek spotřebitelů ohledně vlastností náplastí, vítěz bude jasný. Aby dobře držela,
slyší lékárníci v souvislosti s jejich výběrem
nejčastěji. Nicméně vlastností, o které se
nakupující zajímají, je široká škála. „Zákazníci se často ptají na to, zda jsou náplasti
voděodolné, vhodné pro senzitivní pokožku
a mají určitou velikost. Výrobce a značka nehrají při výběru takovou roli. Tradičně oblíbená je Spofaplast. Velký zájem je o různé
náplasti na puchýře nebo také na opary,“
shrnuje Tomáš Arndt.
Zdeňka Močárková potvrzuje, že se klienti
především dotazují na to, jestli náplast
dobře drží a jak je voděodolná. „Zajímají se
dále o to, jak dlouho mohou náplast na po-

ranění nechat, jak často ji měnit, zda je nepřilnavá. Podobné otázky řešíme při prodeji
nejrůznějších krytí na rány, lidé žádají antiseptická nepřilnavá krytí. Musím podo
tknout, že v případě tohoto sortimentu
neřeší cenu, ale požadují hlavně kvalitu,“
vysvětluje.
O ceně se zmiňuje rovněž Eva Hibšová:
„U náplastí a obvazového materiálu řeší
klienti cenu spíše tehdy, když produkty kupují
do zásoby, u dezinfekcí je někdy zajímá také
doba exspirace, obligátní otázkou je, jestli
náplast dobře drží. Přijde-li zákazník a potřebuje řešit ošetření akutního poranění, cena
produktu je při rozhodování o koupi většinou
na jednom z posledních míst.“
Výrobci i lékárníci potvrzují, že čím dál oblíbenější jsou náplasti hojivé a ty, které jsou
určené na specifický zdravotní problém.
„V poslední době si spotřebitelé velmi oblíbili léčivé hydrokolidní náplasti, které dokážou vytvořit optimální podmínky pro hojení
rány. Hydrokoloidní technologie ulevuje
od bolesti a podporuje hojení poranění. Náplast se chová jako druhá kůže. Spotřebitelé, kteří takové náplasti vyzkoušejí a jsou
spokojeni s jejich účinností, pak hydroko-
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loidní náplasti zařazují do svých cestovních
lékárniček,“ říká Ing. Petra Buřičová, product manager společnosti Urgo Healthcare CZ.
Jak uvádí Zdeňka Močárková, rozšiřující se
sortiment v segmentu hojení ran v lékárně
vítají: „Zákazníci žádají různé tekuté obvazy,
hydrogelové spreje na rány, krytí a spreje se
stříbrem, s antiseptickou látkou či takzvané
zastavovače krvácení. Velmi dobře se prodávají také všechny filmogely od firmy
Urgo.“
V souvislosti s požadavky spotřebitelů
ohledně náplastí a obvazového materiálu
upozorňuje Ing. Marie Votrubová, brand manager společnosti Hartmann-Rico, ještě
na pár dalších trendů: „U obalů je důležitá

především jednoduchost, aby spotřebitel co
nejrychleji poznal, jaký produkt momentálně
drží v ruce a jak ho co nejjednodušeji po
užije. Obecně můžeme říct, že je i vyšší poptávka po baleních s méně kusy.“ Dále ještě
poukazuje na to, že zvyšující se důraz
na kvalitu výrobků se projevuje mimo jiné
tím, že spotřebitelé chtějí obvazový materiál
bez obsahu latexu. „To je v případě našich
obinadel a bandáží samozřejmost, mate
riály, z nichž tyto produkty vyrábíme, procházejí pravidelně inovací,“ podotýká.
Náplasti jsou jaksi automaticky brány jako
základ každé lékárničky na ošetření ran,
puchýřů, odřenin a podobně. Tuto základní
výbavu si ale spotřebitelé doplňují i dalšími

P

Pomáháme sestavit
lékárničku na míru
„Nákup cestovní lékárničky a vybavení lékárniček pro dětské letní tábory byl až do doby
před koronavirem každoroční předprázdninovou záležitostí. Repelenty, obvazy, gázová
krytí a náplasti, hojivé masti a spreje na zástavu krvácení byly nedílnou součástí těchto
nákupů a objednávek. V loňském roce jsme ale těchto zákazníků zaznamenali podstatně
méně. Lidé trávili dovolenou hlavně v Česku, a tudíž nákup neřešili takříkajíc dopředu,
ale až v čase potřeby. Pevně doufáme, že letošní rok bude již nakloněn všem klasickým
letním aktivitám a cestování a my se budeme moci na výbavě lékárniček opět podílet. Že
mají lidé v naší lékárně možnost nechat si cestovní lékárničku sestavit na míru, neustále
připomínáme i na našich webových stránkách.“
PharmDr. Zdeňka Močárková, Lékárna Chrastava

produkty, které se jim u jmenovaných problémů mohou hodit. Některé, jako například
Panthenol Spray, který má široké spektrum
využití při poranění kůže, patří ke stálicím
na trhu, jiné jsou takříkajíc nováčky. K těm
se počítá například Zitenax® Active, o němž
Mgr. Marek Hochmann, lékárník společnosti
Next Force, říká: „Vyvinuli ho tuzemští lékárníci a tento přípravek je určený pro aktivní
a sportující děti a dospělé na ochranu pokožky v místech, kde je enormně namáhána, tedy například na chodidlech,
v tříslech, podpaží a podobně. Ošetřená
místa chrání před kožními mikrotraumaty
a napomáhá rychlejší regeneraci pokožky.“

cích probiotik, která jsou doporučována pro
podporu obnovy přirozené rovnováhy střevní
mikrobioty. „Naše společnost výrazný pokles v kategorii probiotik v minulé letní sezoně nezaznamenala. Vzhledem k letnímu
rozvolnění i přes menší objem zahraničních
dovolených cestovali lidé lokálně, grilovali,
pořádali rodinné výlety, jezdili na vodu a podobně. Doplnění probiotik tedy bylo a stále
zůstává velmi důležité,“ objasňuje Michaela
Baštová.

Rady odborníků mají
velkou váhu

Nezbytnou součástí cestovních lékárniček
jsou také produkty na zažívací a střevní potíže. Je otázkou diskuse, v jaké míře se loňské omezené cestování do zahraničí na této
kategorii podepsalo, protože právě na zahraniční dovolené, kde člověk ochutná nejednu specialitu tamní kuchyně, je riziko

Jak už bylo řečeno, mnoho spotřebitelů se
při nákupu uvedeného sortimentu řídí svou
zkušeností a nakupují produkty, které se jim
osvědčily. Pokud jde o novinky na trhu, zákazníci je podle Evy Hibšové přijímají většinou pozitivně: „Samozřejmě je zajímá
hlavně účinnost a nejlépe nějaké zkušenosti
s danými produkty, ať už nás lékárníků,
nebo ostatních klientů.“
Také Petr Mašát připouští, že novinky v segmentu náplastí, obvazů a repelentů zákaz-

vzniku uvedených potíží velké. Nicméně například i doma po grilování se mohou dostavit zažívací a střevní problémy.
Každopádně platí, že pokud se spotřebiteli
nějaký přípravek z této kategorie osvědčil,
obvykle si ho kupuje pravidelně. Připouští to
i Tomáš Arndt: „Je dost znát, že někteří zákazníci mají své oblíbené léky, které kupují
pravidelně.“ Také Jana Herotová upozorňuje, že nejdůležitějším kritériem výběru
uvedených přípravků je předchozí zkušenost.
Když přijde řeč na jednotlivé sortimentní
skupiny, Tomáš Arndt uvádí: „Tradičně jsou
v oblibě volně prodejné léky proti překyselení žaludku a refluxu, a to i u zahraničních turistů, kteří si rovněž rádi kupují trávicí
enzymy. Žádané jsou léky proti průjmu
a zácpě, v létě samozřejmě hlavně stoupá
zájem opět o léky proti průjmu, dále o adsorpční uhlí a podobně.“
Jak upozorňuje Michaela Baštová, senior
brand manager společnosti Stada Pharma,
v souvislosti s trávením se u laické veřejnosti zvyšuje povědomí o prospěšných účin-

níci celkem vítají: „Rádi vyzkoušejí něco
nového, když jim expedient detailně vysvětlí
a popíše výhody novinky na trhu. Výjimkou
jsou produkty na odstraňování klíšťat, v jejich případě se přiklánějí k osvědčeným produktům, s nimiž mají dobré zkušenosti.“
A do jaké míry má na spotřebitele vliv reklama? „Pokud jde o klasické náplasti, v televizních reklamách příliš nebývají, takže
na jejich základě klienti novinky nevyžadují.
U přípravků na střevní a zažívací potíže
podle mého názoru reklama masivní roli nehraje, ale je pravda, že pokud se v televizi
objeví na nějaký produkt z tohoto sortimentu reklamní šot, zájem o takový přípravek stoupne,“ popisuje Tomáš Arndt.
Podobně jako u jiných kategorií i u uvedeného sortimentu platí, že důležitou roli při
výběru produktů hrají rady lékárníků. „Doporučení lékařů, lékárníků a rovněž přátel či
rodiny se dlouhodobě drží na horních příčkách kritérií, podle nichž se spotřebitel rozhoduje,“ podotýká Michaela Baštová.
V podobném duchu se vyjadřuje i Petra Buřičová, podle níž klade český spotřebitel při

Osvědčené přípravky
se kupují pravidelně

ROZHOVOR
Pharma
sezona

V
VÝBĚR NOVINEK
Aveflor
Akutol™ Sprej na popáleniny 50 ml – obsahuje kyselinu hyaluronovou
a extrakt z měsíčku a aloe, na popáleném místě vytvoří prodyšný
ochranný film, je vhodný pro celou populaci i diabetiky a děti od 3 let;
Trioderm ® Care Chladicí sprej – bude uveden na trh v průběhu roku, pro
rychlou úlevu od bolesti spojené s pohmožděním svalů, podvrtnutím
kloubů, svalovými křečemi apod., pádu nebo podvrtnutí; Arpalit ® Bio
repelent 60 ml – nově v cestovním balení; Trioderm ® Care Chladivá pěna
s arnikou 35 ml – v cestovním balení, při aplikaci vytváří tzv. praskající
pěnu, má zklidňující a chladivý účinek po štípnutí či bodnutí hmyzem,
při kožních otocích
Hartmann-Rico
Cosmos Do vody – transparentní náplast do vody, vodotěsná
Herbamedicus
Swissmedicus KomárStop, KlíštěStop – nově 100ml balení, 100%
přírodní odpuzovače hmyzu s vysokým obsahem rostlinných silic,
s příjemnou vůní, vhodné ke každodennímu použití, pro všechny typy
pokožky
Next Force
Zitenax ® Active – krém/pasta určený na ochranu pokožky u aktivních dětí
a sportovců, podle výrobce díky kombinaci panthenolu a bisabololu
přispívá k hydrataci a obnovení fyziologického stavu pokožky, vhodný
k aplikaci na partie namáhané zvýšenou fyzickou aktivitou, jako jsou
třísla, chodidla, podpaží apod.
Urgo Healthcare CZ
Urgo Aquaprotect 300 ks – velké balení omyvatelných náplastí tělové
barvy, které chrání při krátkodobém kontaktu s vodou, náplast je
vhodná ke každodenní ochraně povrchových ran, náplasti jsou navinuty
na praktické roli
Vitar
Predator Forte XXL – kromě klasického balení o objemu 150 ml
a cestovního v 90ml balení nově k dostání i v rodinném XXL balení
300 ml

výběru náplastí důraz na informace od lékárníka nebo jiného spotřebitele a zkušenosti, které s daným produktem mají.
„Snažíme se proto o správnou edukaci, aby
všichni dobře porozuměli, na jaké poranění
je konkrétní náplast vhodná a jak se po
užívá,“ říká.
Lékárníci i výrobci se shodují, že nezanedbatelnou roli hraje vystavení produktů.
„Naše lékárna hodně využívá akce výrobců,
ale snažíme se mít nabídku náplastí přehlednou a srozumitelnou. Využijeme vždy
produkty tak od dvou tří firem a bohatě pokryjeme žádaný sortiment. Pro zvýšení prodejů se v tomto segmentu výborně uplatňuje
jednoduché zviditelnění – impulzní nákup
podporujeme vystavením přímo na táře,“
popisuje Zdeňka Močárková a na její slova
navazuje Ing. Jana Hraběová, brand mana
ger společnosti Hartmann-Rico: „Pro sortiment náplastí vyrábíme nejrůznější stojany,
které jsou praktické pro lékárnu, zaujmou
zákazníka a ulehčí mu orientaci v sortimentu, čímž se přímo podpoří prodej. Český
spotřebitel slyší sice na kvalitu, ale důležitá
je samozřejmě i cenová pobídka. Pravidelně
tedy pro naše zákazníky připravujeme nejrůznější akce.“

Když kampaň, tak on-line

On-line média se pro prezentaci produktů
využívala již dříve, ale od loňského roku kvůli
nejrůznějším pandemickým omezením nebývale posílila. Málokdo s nimi ve svých
kampaních nepočítá. „Letos jsme již realizovali kampaň ve spolupráci s jedním celostátním deníkem. A nově jsme v letošním
roce začali výrobky OFF! prezentovat formou

on-line aktivit, především na Facebooku,“
vyjmenovává David Glogar.
Také společnost Hartmann-Rico se v případě hydrokoloidních náplastí Cosmos rozhodla kromě médií tištěných využít i ta
on-line. „Jejich prostřednictvím se zákazníkům snažíme vysvětlit, jak si díky těmto náplastem mohou výrazně zkrátit délku léčby
puchýřů, oparů nebo kuřích ok,“ říká Marie
Votrubová.
Jak uvádí Iveta Čechová, jejich společnost
počítá s marketingovou kampaní v televizi,
v tištěných i on-line médiích: „Zaměřená
bude na nejúspěšnější druhy repelentů Predator Forte, Junior a nově také Bio. Zájem
o posledně jmenovaný přípravek stále roste,
proto se ho chystáme podpořit podobně
jako naše dvě stálice.“
Také Veronika Píchová poukazuje na to, že
se letos jejich společnost zaměřila na prezentaci prostřednictvím sociálních sítí.
„Naše produkty je v průběhu léta také
možné vidět v několika vybraných televizních pořadech. Nadále samozřejmě spolupracujeme s on-line i kamennými lékárnami
v celé České republice,“ připojuje.
O tom, že svou novinku chtějí podpořit prostřednictvím on-line médií, se zmiňuje Petra
Buřičová: „Pravidelně aktualizujeme naše
webové stránky urgo.cz a dále jsme aktivní
na sociálních sítích.“
Na televizní kampaň stejně jako loni vsadila
společnost Stada Pharma. „Od června jsme
spustili kampaň na Biopron® Forte,“ podotýká Michaela Baštová.
Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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Cestování se psy
a kočkami v létě
Pravidelné kratší cesty za rodinou
nebo na chalupu máme většinou
všichni dobře natrénované a nevyžadují větší přípravy. Pokud
se však chystáme na delší cestu
nebo je náš pes či kočka z rizikové
skupiny, měli bychom přípravě věnovat pozornost.
Kdo je z hlediska přehřátí, dehydratace a stresu v autě riziková skupina? Plemena s krátkým nosem
(brachycefalická), štěňata, senioři,
chronicky nemocní (kardiaci, onkologičtí pacienti, zvířata s těžkými
poruchami pohybu a dýchání aj).
Pro cesty do zahraničí je vhodné
si v předstihu zjistit i podmínky
pro danou zemi a návrat z ní
do České republiky. Například
na stránkách Státní veterinární
správy (www.svscr.cz – Cestování
se zvířaty v zájmovém chovu).

inzerce

Stejně jako podmínky přepravy
ve vozidle, které jsou mnohde
přísnější než u nás.
Jak si plánovat samotnou cestu?
- Ideálně cestujeme ráno nebo
vpodvečer. Jde-li to, vyhneme se
nejteplejší části dne.
- Před jízdou psa vyvenčíme, kočce
vybavíme přepravku například
savou podložkou. Zvířata přepravujeme přiměřeně nakrmená
a napojená.
- Auto před cestou vyvětráme, případně přiměřeně vychladíme klimatizací. Platí stejné doporučení
jako pro řidiče, vozidlo klimatizujeme jen o několik stupňů méně,
než je venkovní teplota, a před zastavením, v předstihu, klimatizaci
tlumíme nebo vypínáme. Pro psy
je možné zakoupit chladící vesty.

Pod podložku v přepravním boxu
umístit chladící podložky (nikdy
nesmí zvíře ležet přímo na nich).
- Předem si naplánujeme přestávky
po maximálně 2–3 hodinách jízdy.
S vyvenčením, napojením, občerstvením, odpočinkem.
- Pokud náš pes nebo kočka trpí
stresem při cestování, vybereme
a vyzkoušíme předem vhodný
veterinární přípravek pro zklidnění
a zmírnění stresu.

K veterinárním přípravkům, které
jsou volně prodejné a s úspěchem
při cestování používané, patří ty
na bázi proteinů mleziva
(Colostrum Calming Complex®),
vitaminu B1 a L-theaninu.
Jejich výhodou je rychlý nástup
účinku, bezpečnost a potlačení
stresu bez nežádoucí sedace nebo

změn chování. Pro psy malých či
středních plemen a kočky je to například Alavis Calming. Pro velké
psy pak Alavis Calming Extra Silný.
Oba jsou ve formě ochucených pamlsků, a lze je tak pohodlně podat
psovi či kočce kdekoli.
Veterinární přípravky na bázi kolostra lze kombinovat se spreji
s mateřskými feromony (na trhu
k dostání pro psy i kočky) nebo
s Bachovými esencemi. Při závažnějších projevech stresu a kinetózy
(nevolnosti v autě) doporučuji
konzultaci s veterinárním lékařem.
Mezi projevy kinetózy patří především výrazné slinění, silný neklid
a zvracení. Kromě nepřiměřeného
stresu zvyšuje neřešená kinetóza
riziko přehřátí a dehydratace. Ty
mohou vést k nutnosti hospitalizace
psa nebo kočky.
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ROZHOVOR
za
tárou

PharmDr. Jana Ulvrová
o sobě
Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Nyní pracuji jako vedoucí lékárník v Pilulka
Lékárně v Praze 1. Pocházím ovšem z Podkrkonoší, kam se ráda
vracím nejen za svou rodinou, ale také za malebnými místy a turistikou po horách. Potěší mě poslech vážné hudby a kvalitní
umělecký zážitek. Mám ráda procházky po historických částech
Prahy. Hodně volného času věnuji našim třem dětem.

Pilulka Lékárna
Senovážné náměstí
Praha 1, Senovážné náměstí 28
Po–Pá: 8.30–19.00

Jasno jsem měla
od dětství

1
2
3
4
5
6

Proč jste si vybrala studium farmacie?

Od předškolního věku jsem věděla, že jednou chci pracovat ve zdravotnictví
a pomáhat lidem. Navíc mě velmi bavilo učit se, jak funguje lidské tělo a jak
a čím ho lze ovlivňovat.

Jak dlouho pracujete za tárou?

Mám za sebou patnáct let práce v lékárně.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce
a co naopak nejméně?

Nejvíce mě baví expediční práce s lékovým poradenstvím a ráda ji prostřídám s lékárenskou administrativou. Všechny činnosti dělám ráda, protože
zajišťují pestrost povolání.

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste
v českém lékárenství okamžitě změnila?

Bylo by to schválení dispenzační taxy, které by podpořilo vnímání lékárníka
jako zdravotnického profesionála.

Jak vám při práci pomáhá časopis
Pharma Profit?

Líbí se mi jeho vhled do oboru, představování novinek a aktuálních témat.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte?
Jak hodnotíte její lokalitu?

V lékárně máme široký sortiment léků vydávaných na předpis i volně prodejných, včetně velkého výběru produktů několika francouzských kosmetických
značek. Klientela je velmi pestrá, lidé se aktivně zajímají a řeší s námi různé
zdravotní obtíže.
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O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je
ve vaší lékárně největší zájem?

V souvislosti s pandemií covidu-19 je největší zájem klientů soustředěn na vitaminové přípravky.

Jak v lékárně pracujete s marketingem?

V rámci marketingových aktivit využíváme a pacientům doporučujeme výhodné
letákové ceny Pilulky, dále klientské karty. Pracujeme také s cross-sellingem
i up-sellingem, ovšem vždy s ohledem na etiku a zájem o zdraví pacienta.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních
dovednostech?
Ano, navštěvuji a snažím se zlepšovat a doplňovat si informace.

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás?

Myslím, že ho čeká celková reforma vycházející z požadavků moderní doby,
ve které žijeme.

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou
zažila?

Když se pacient vyptával a podivoval s takovou gestikulací, že mě kvůli záchvatu
smíchu musela vystřídat kolegyně.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?

Když se přeorientuji na práci s dětmi.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?

Na řadu bioaktivních preparátů Pharmanord a na Wobenzym.
Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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přehled

Nepřehlédli jste něco zajímavého?
ROZHOVOR

Rubrika
Tváří v tvář

ROZHOVOR

O poslání Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu (The PARC)
a o tom, jak funguje, jsme si povídali s Ing. Pavlem Šebkem, CSc.,
ředitelem pro výzkum a vývoj
ve společnosti Zentiva, která je
jedním ze zakládajících členů
jmenovaného centra.

ROZHOVOR

Rubrika
Legislativa

Po eReceptu přichází další
novinka v podobě takzvaných
ePoukazů na zdravotnické prostředky, která se kromě lékáren
dotkne rovněž výdejen nebo
kupříkladu očních optik.
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Rubrika
Monitor trhu

Nároky rodičů na dětský
sortiment jsou stále vysoké.
Pro své děti chtějí to nejlepší,
proto sledují složení produktů,
a za kvalitu si neváhají připlatit.

Lékárna Cyrmex v Kloboukách
u Brna září novotou, protože
nedávno prošla rekonstrukcí.
Její majitelé v ní v posledních
letech navíc zavedli několik
nových kategorií, což se ukázalo
jako dobrý krok.
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V příštím čísle si přečtete
V rubrice Monitor trhu se podíváme na to,
jak se rozvíjí kategorie dermokosmetiky
a jaké se v ní objevily novinky.
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Na trendy, které se projevují
u vlasové kosmetiky, se zaměříme
v rámci rubriky Pharma sezona.
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Seznámíme vás s programem 13. kongresu
Pharma Profit, který se má konat 12. října
v Praze.
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