
www.pharmaprofit.cz
#Č. 42, 9–10/2021, CENA 80 KČ 

12. října 2021 v Praze 
– 13. kongres Pharma Profit
Nenechte si ujít vystoupení 
ředitelky SÚKL Ireny Storové 
o nových funkcionalitách 
eReceptu!
Program na str. 6–7

28
MONITOR TRHU

Zvyšuje se zájem 
o hypoalergenní kosmetiku.

36
PHARMA SEZONA

Problémů s padáním vlasů 
během pandemie přibylo.

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

I lékárna v obchodním 
centru může mít 

rodinnou atmosféru.

18Aleš Krebs:
Hlavní problém 
tkví v systému 
financování 
lékárenské péče.





ÚvodníkV poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevují poměrně často články o tom, 
jaké zboží zdražilo a jaké nejspíš ještě zdraží. Mezi položkami, u nichž se zvedají ceny, 
jsou i potraviny. Nedávno se v jednom článku na téma zdražování mimo jiné psalo, 
že někteří výrobci sice u svých produktů cenu přímo nezvýšili, ale použili trik spo-
čívající ve zmenšení balení. Málokterý spotřebitel si ihned všimne, že si neku-
puje stogramový sáček například bonbonů, ale že v něm má pouze 90 gramů 
oblíbeného pamlsku. Ne, že by na této změně, kterou rozhodně neprovází 
žádná reklamní kampaň, která by zmenšování balení lidem vtloukala 
do hlavy, bylo něco k chválení, ale za podstatně horší považuji další postup, 
který byl ve zmíněném článku také popsán. Někteří výrobci sice zachovali 
u svých produktů stejné ceny jako dosud, ale při výrobě začali používat méně 
kvalitní suroviny.
Ano, můžeme se rozčilovat, jak ceny letí nahoru, ale zdražování tím těžko za-
bráníme. Navzdory zdražování bychom určitě neměli rezignovat na kvalitu, byť 
je za vyšší cenu. I tak můžeme ušetřit, pokud se budeme chovat hospodárně, 
což – jak se ukazuje – ne každý dělá. Jinak by tuzemské rodiny do popelnic 
ročně nevyhazovaly několik desítek kilogramů potravin za pořádný balík peněz. 
Vědci z brněnské Mendelovy univerzity, kteří několik let zkoumají, kolik jídla 
končí v komunálním odpadu, nedávno zveřejnili čerstvá data. Tak například prů-
měrný obyvatel Brna vyhodil loni do popelnice přes 33 kilogramů jídla, rok předtím 
to pak bylo ještě o 11 % více. Jak upozornila jedna z řešitelek výzkumu, průměrná 
česká rodina vyhodí ročně jídlo až za 40 tisíc korun. Je tedy vidět, že na-
vzdory zvyšování cen potravin stále máme kde šetřit. A pokud by 
snad někdo propadl pocitu, že on tolik jídla rozhodně 
během roku do popelnice nevyhodí, možná stojí 
za pozornost ještě jeden údaj vědců z Mendelovy 
univerzity. V prvním roce, kdy s výzkumem začí-
nali, zjistili, že průměrný člověk vyhodí do po-
pelnice kolem 40 kilogramů potravin ročně, 
přestože sám odhaduje, že to jsou zhruba jen 
čtyři kila. 

Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Stále je co zlepšovat.

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz
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ROZHOVOR  Nemělo by vám ujít

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

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

Krátce
Jiří Hanzlík 
nově v čele ČAFF
Představenstvo České asociace farmaceu-
tických firem (ČAFF) funguje v novém slo-
žení. V návaznosti na červnovou členskou 
schůzi ČAFF byl následně předsedou zvolen 
Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz 
v České republice. Na pozici místopředsedy 
nově nastupuje Jiří Havránek, business de-
velopment head pro Evropu ve společnosti 
Glenmark. „Mým cílem je pokračovat 
v prio ritách ČAFF, které se týkají především 
zajištění dostupnosti generických léčivých 
přípravků co nejširšímu okruhu pacientů 
v České republice. V úzké spolupráci se 
státem, regulačními autoritami a pacient-
skými organizacemi se chceme podílet 
na nastavení cenové politiky v ČR tak, aby 
zajistila dlouhodobou udržitelnost financo-
vání systému zdravotního pojištění a tím 
také nepřerušované dodávky léčivých pří-
pravků pacientům,“ říká Jiří Hanzlík. „Budu 
také podporovat urychlení vstupu biosimi-
lárních přípravků na český trh, které dále 
zvýší pacientům přístup k nejmodernější te-
rapii za ekonomicky výhodných podmínek 
pro plátce,“ dodává.
Dosavadní předseda představenstva Juan 
Carlos Conde rezignoval z důvodů svého 
kariérního posunu ve společnosti Teva, 
kde dosud zastával funkci generálního ře-
ditele pro Česko a Slovensko. Zároveň 
na pozici místopředsedkyně ČAFF skončila 
také Soňa Porubská, generální ředitelka 
Zentiva CZ&SK. 

Preventivní testy 
na covid-19 zůstávají 
zdarma pro všechny 
Vláda na jednání 23. srpna 2021 rozhodla 
o zachování testů na covid-19 zdarma pro 
všechny pojištěnce. Preventivní testy 

na onemocnění covid-19 budou i nadále 
hrazeny ze zdravotního pojištění. Všichni 
pojištění tak stále budou mít k dispozici 
jeden antigenní test týdně a dva PCR testy 
měsíčně. Vláda zrušila mimořádná opat-
ření, podle kterých měly být testy od 1. září 
zdarma pouze pro osoby mladší 18 let, ty 
s nedokončeným očkováním a osoby, 
které se očkovat nemohou ze zdravotních 
důvodů. Schválila také návrh na prodlou-
žení stávající výjimky z placení DPH u re-
spirátorů. Dosavadní pardon ministryně 
financí měl skončit k 31. srpnu. Vláda 
ovšem pověřila místopředsedkyni vlády, 
aby vydala nové rozhodnutí, kterým ho 
prodlouží až do 31. října 2021.

Ocenění pro autora 
publikace o osudech 
židovských farmaceutů
Město Hradec Králové mohlo kvůli koronavi-
rovým omezením až během letních prázdnin 
slavnostně předat tři významná ocenění, 
a to Talent královéhradecké kultury 2019, 
medaile města hradeckým osobnostem 
za rok 2020 a výroční ceny města za rok 
2020. Mezi oceněnými byl i pražský lékár-
ník a spolupracovník redakce časopisu 
Pharma Profit PharmDr. Tomáš Arndt, 
Ph.D. Cenu primátora města za tvůrčí práci 
2020 získal za významný příspěvek k ději-
nám farmacie ve formě publikace Lékárny 
s Davidovou hvězdou v čase šoa. Knihu 
o osudech židovských farmaceutů v mezivá-
lečném Československu a během genocidy 
za druhé světové války vydalo nakladatelství 
Academia v loňském roce.

Zvyšují se prodeje ekolo-
gicky šetrných produktů 
Zájem o výrobky šetrné k lidskému tělu i ži-
votnímu prostředí sílí, zákazníci e-shopu 

Lékárna.cz sahají stále častěji po přírodní 
kosmetice, ale i přírodních intimních potře-
bách. Šetrný přístup k přírodě je zřetelný 
v kategorii přírodních intimních ženských 
potřeb, kterých se letos v uvedeném léká-
renském e-shopu prodává už o polovinu víc 
než loni. Skladba sortimentu ukazuje ome-
zování jednorázových plastů na straně vý-
robců, nákupní košíky potvrzují zájem 
zákaznic preferovat ekologické jednorázové 
menstruačních tampony a vložky z přírod-
ních materiálů nebělených chlorem, bez 
chemikálií, umělých hmot, latexu a par-
fémů, v kompostovatelných obalech, které 
se v přírodě zcela rozloží. Loni si české ženy 
oblíbily menstruační kalíšky, jejichž boom 
ale letos překonávají menstruační kal-
hotky, u nichž prodeje meziročně stouply 
o 165 %. Pokud jde o přírodní kosmetiku, 
v roce 2019 rostly její prodeje v e-shopu 
Lékárna.cz meziročně o 20 %, loni o 65 % 
a letos o dalších 44 %. Zákaznice ji vyža-
dují nejen v péči o pleť (meziročně 76% 
růst prodejů), ale momentálně i u opalova-
cích přípravků (82% meziroční růst pro-
dejů) a v péči o vlasy. Nejmenší růst 
vykazuje prodej přírodní dětské kosmetiky 
(17 % meziročně) a přírodní péče o zuby 
(21% růst).

Covid-19 byl vloni druhou 
nejčastější příčinou úmrtí
V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel 
Česka. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet 
zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což 
představovalo 15% meziroční nárůst. 
Z roku na rok se roční úhrn zemřelých 
přitom běžně mění jen o nízké jednotky 
procent.
Změny ve věkovém složení populace, tedy 
dlouhodobě probíhající stárnutí obyvatel-
stva, se na zvýšeném počtu zemřelých po-

dílely jen malou částí, přibližně dvěma 
tisíci. Za meziročním nárůstem počtu ze-
mřelých o dalších 15 tisíc osob tak stálo 
zhoršení úmrtnostních poměrů v roce 
2020. K nejvíce úmrtím přitom došlo v lis-
topadu, kdy jich bylo 15,8 tisíce. Dalších 
téměř 14,2 tisíce obyvatel zemřelo jak 
v říjnu, tak v prosinci. Právě do těchto tří 
měsíců byl koncentrován meziroční nárůst 
počtu zemřelých.
Okolo 30 % úmrtí je aktuálně zapříčiněno 
onemocněním srdce, když zdaleka nejčas-
těji jde o ischemickou chorobu srdeční. Ta 
byla příčinou 14,8 % úmrtí a loni na ni ze-
mřelo více než 19 tisíc obyvatel ČR. Druhou 
nejfrekventovanější příčinu smrti předsta-
vovaly až do roku 2019 cévní nemoci 
mozku. V roce 2020 však tuto pozici obsa-
dil covid-19. Ten byl určen jako základní 
příčina smrti u 10,5 tisíce zemřelých, tedy 
u 8 % ze všech zemřelých. Mozkové příhody 
se 7,6 tisíce zemřelými se posunuly na třetí 
místo. Čtvrté místo zaujalo selhání srdce 
(6,7 tisíce zemřelých), páté pak zhoubný 
nádor plic (5,3 tisíce).

inzerce
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Z lidí, kteří vakcínu proti covidu-19 před rokem rozhodně odmítali, ji dostalo nebo chce dostat 45 procent. Přesvědčit se podařilo zejména starší bez maturity, naopak mladší bez vysoké školy 
často ochotu nechat se očkovat ztratili. Vyplývá to z výsledků další etapy výzkumu Život během pandemie společnosti P&Q Research. „Ochota k očkování závisí kromě věku a spojených obav 
na důvěře k politickým institucím i zdravotníkům, informovanosti a mediálních zdrojích. Ale i na osobních zkušenostech, vyšší ochotu mají při očištění dalších vlivů lidé, kteří znají někoho, kdo ze-
mřel na covid,“ uvedl k tomu ředitel společnosti Daniel Prokop.
Panel Život během pandemie sleduje pravidelně jednou za dva až tři týdny stejné respondenty od jara loňského roku, ve vzorku jich je mezi 2 200 a 2 600. Z lidí, kteří byli loni v září rozhodnutí se 
nechat očkovat, je očkovaných 75 procent a okolo 20 procent ho odmítá či neví. V každé věkové skupině změnila názor zhruba třetina lidí. U mladých ve věku 18 až 34 let zhruba čtvrtina lidí 
s maturitou nebo jen základním vzděláním ztratila ochotu nechat se očkovat, naopak přesvědčit se nechala více než čtvrtina vysokoškoláků do 34 let. U lidí ve věku 35 až 54 let spíše zájemců 
o očkování přibývalo. Nechalo se přesvědčit asi 16 procent z těch bez maturity, 25 procent s maturitou a 31 procent vysokoškoláků. Ochotu k vakcinaci nejvíce ztratili v této věkové skupině lidé 
bez maturity. Z lidí starších 55 let nejčastěji změnili názor ti bez maturity, nechalo se jich k očkování přesvědčit 38 procent, lidí s maturitou 25 procent a vysokoškoláků 21 procent. Naopak odmí-
tat očkování začalo osm procent lidí v této věkové skupině bez maturity a tři procenta s vyšším vzděláním.

Každé druhé úmrtí v ČR je zapříčiněno onemocněním srdce a cév. Významným rizikovým faktorem je vysoký cholesterol. Podle výzkumu agentury STEM/MARK z května 2021 si o něm více než 
polovina Čechů nesprávně myslí, že trápí pouze 40 % populace. Ve skutečnosti ale vysokým cholesterolem trpí 7 z 10 Čechů. Lidé si jeho rizika příliš neuvědomují a svou hladinu cholesterolu 
neznají. S lékařem o něm polovina Čechů nikdy nemluvila, přitom je důležité si jeho hladinu pravidelně kontrolovat. Vysoký cholesterol je jednou z nejčastějších příčin kardiovaskulárních one-
mocnění. Zvýšenou hladinou cholesterolu trpí v Česku 75 % všech dospělých mužů a 70 % žen. „Hodnoty cholesterolu by si lidé měli pravidelně hlídat, protože komplikace spojené s jeho vy-
sokou hladinou v krvi dokáží zkrátit život o 5 až 10 let,“ vysvětluje prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) a předseda České asociace 
preventivní kardiologie České kardiologické společnosti (ČKS). „Zvýšená hladina cholesterolu v krvi vede k jeho ukládání do cévních stěn a ateroskleróze, ta je podkladem onemocnění, jako je 
infarkt, mozková mrtvice nebo ischemická choroba dolních končetin. Obecně proto platí, že čím nižší máte hladinu cholesterolu, tím nižší je u vás riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění 
– ta u nás patří mezi nejčastější příčiny úmrtí,“ říká Michal Vrablík.
Podle uvedeného výzkumu 9 z 10 Čechů ví, že má vysoký cholesterol vliv na jejich zdraví. Uvědomují si například, že ucpává cévy (37 %) či obecně zhoršuje fungování oběhové soustavy, což 
souvisí s hrozbou kardiovaskulárních onemocnění (23 %). Přesto 3 z 5 lidí svou hladinu cholesterolu neznají. Na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři docházejí pravidelně tři 
čtvrtiny Čechů. Přestože více než polovina Čechů uvádí, že bychom si měli hladinu cholesterolu hlídat již od 30 let nebo i dříve, stejné množství o něm nikdy s lékařem nemluvilo. Prvním opat-
řením proti vysokému cholesterolu je zdravý životní styl a pravidelné sledování jeho hladiny. Nejčastějším mýtem ale je, že pouze zdravým stravováním a správnou životosprávou dokážeme 
hladinu cholesterolu kontrolovat. Pouhá změna stravy a režimu mnohdy nestačí, cholesterol dokážou snížit jen o 10 až 15 %. Naše tělo si totiž 60 až 80 % cholesterolu vyrábí samo a pouze 
20 % si bere ze stravy. Výzkum potvrdil, že toto ví jen minimum (4 %) lidí. Každý šestý oslovený se mylně domnívá, že je vysoký cholesterol způsoben výhradně nezdravou stravou nebo že si jej 
nemusí hlídat, pokud dodržuje zdravý životní styl. Pouze pětina dotázaných ví, že vysoký cholesterol nemá žádné viditelné projevy. Ostatní mu chybně přisuzují například únavu, nárůst váhy či 
ztrátu kondice. Přestože povědomí o vysokém cholesterolu u české veřejnosti narůstá, je zde stále velký prostor ke zlepšení, zejména ve znalosti a sledování jeho hladiny. 

Loňské rozhodnutí 
nenechat se očkovat proti 
covidu-19 leckdo změnil

Sedm z deseti Čechů 
má vysokou hladinu 
cholesterolu

inzerce



ROZHOVOR  Tváří v tvář

Hlavní problém 
vidím v systému

financování 
lékárenské péče

Jen pár měsíců po svém zvolení fungovalo současné představenstvo České lékárnické komory (ČLnK) standardně. 
Od loňského jara jeho činnost výrazně ovlivňuje pandemie covidu-19. Co v současnosti musí členové představenstva 

v souvislosti s koronavirem řešit, jakými dalšími záležitostmi se zabývají a co chystají v rámci oslav 30. výročí založení 
ČLnK – o tom jsme si povídali s jejím prezidentem Mgr. Alešem Krebsem, Ph.D.
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problémy týkající se jmenovaných skupin 
lidí se administrativně vyřešily.
 
Jaké další agendě jste se 
v představenstvu v uplynu-
lých měsících věnovali?
Veškerá naše činnost je prakticky neustále 
ovlivněná pandemií covidu-19. Kvůli nejrůz-
nějším opatřením, která mimo jiné omezo-
vala shromažďování osob, byl komorový život 
významně poznamenán. Bohužel jsme mu-
seli zrušit celou řadu akcí včetně loňského 
sjezdu ČLnK či porady předsedů okresních 
sdružení komory a velké množství prezen-
čních vzdělávacích nebo krajských setkání. 
Představenstvo tedy musí pracovat s touto 
zátěží. O mnoha záležitostech není dosud 
rozhodnuto, protože o nich musí rozhodnout 
sjezd komory. Z původního termínu loni v lis-
topadu, kdy se měl konat, jsme ho přesunuli 
na letošní duben, ale ani tehdy se nekonal, 
protože kvůli zákazu shromažďování nebylo 
možné zvolit jeho delegáty. Proto tedy ne-
máme například schválený rozpočet nebo 
některé změny řádů. A podobných záleži-
tostí, které musíme řešit operativně už od vo-
lebního sjezdu v roce 2019, existuje víc. Co 
jsme významně změnili, je způsob našeho 
setkávání prostřednictvím speciální komuni-
kační a připomínkovací platformy, na níž jsou 
k dispozici všechny materiály, připomínky 
apod. Tato platforma velmi zjednodušila 
i zefektivnila práci představenstva. Kromě 
agendy podmíněné covidem-19 se zabý-
váme i standardními záležitostmi týkajícími 
se výkonu povolání, ať už jde o provoz léká-
ren či vzdělávání lékárníků, u něhož jsme 
přešli v obdobích zákazu konání prezenčních 
akcí na distanční formu. Připravujeme i nové 
webové rozhraní pro lékárníky, protože to 
současné už je nedostatečné. 

S trochou nadsázky lze říct, 
že loni na jaře při našem 
prvním rozhovoru 
nedlouho po vašem zvolení 
do čela komory jste s kolegy 
prakticky ve dne v noci řešil 
ochranné pomůcky pro lé-
kárníky. Co vás v předsta-
venstvu v souvislosti 
s koronavirem nejvíce za-
městnává v současnosti?
V poslední době se dost zabýváme agendou 
kolem proplacení odměn lékárníkům, která 
je velmi náročná, protože vyhláška, jež kvůli 
odměňování vznikla, není formulována příliš 
šťastně. Vytváří celou řadu nejasností, takže 
ještě zdaleka ne všichni odměny obdrželi. Je 
to dáno tím, že data pro zdravotní pojišťovny, 
na jejichž základě jsou pak odměny propla-
ceny, jdou za nás, lékárníky, z Národního re-
gistru zdravotnických pracovníků. 
Opakovaně jsme lékárníky a jejich zaměst-
navatele vyzývali, aby neopomněli údaje 
v registru aktualizovat, jak stanovil Ústav 
zdravotnických informací a statistik ČR 
(ÚZIS). Je důležité, aby každý lékárník byl 
v registru přiřazen k lékárně, v níž pracuje, 
měl v něm správně vyplněn druh pracovně-
právního vztahu a týdenní pracovní úvazek, 
protože od něj se odvíjí výše odměny. ÚZIS 
pak údaje z registru předal Ministerstvu zdra-
votnictví ČR (MZ ČR), které je poslalo zdra-
votním pojišťovnám. Nejdříve tedy pojišťovny 
proplatily odměny těm, kteří měli údaje v re-
gistru v pořádku. Ale ukázalo se, že existuje 
pár systémových problémů, konkrétně v pří-
padě osob samostatně výdělečně činných 
(OSVČ) a lidí pracujících na dohodu a jejich 
týdenních úvazků, pro něž v registru není 
uvedená kolonka. Tím pádem u nich auto-
maticky naskočila nula. A protože se výše 

odměny, která jednotlivým zdravotníkům ná-
leží, vypočítává tak, že se násobí určitá 
částka výší úvazku, v tomto případě nulou, 
nastal problém. Takzvaní OSVČ a lékárníci 
pracující na dohodu z výplat odměn tudíž au-
tomaticky vypadli. Zdravotní pojišťovny hned 
na začátku vyhlásily, že budou striktně dodr-
žovat vyhlášku a nic, co není podle ní, neza-
platí. Dokonce nezaplatily odměny ani 
sanitářkám, které jsou podle zákona zdravot-
nickými pracovníky a jsou v registru uve-

dené. Zástupci pojišťoven řekli, že údaje 
o nich nedokážou rozklíčovat, a že tedy nic 
nezaplatí. Proto jsme iniciovali několik jed-
nání se zástupci ministerstva zdravotnictví 
a zdravotních pojišťoven, aby se tyto systé-
mové záležitosti vyřešily. Za pomoci minis-

terstva jsme od pojišťoven získali v půlce 
června příslib, že odměny sanitářkám uve-
deným v registru proplatí. A pak se musela 
řešit situace týkající se OSVČ a lékárníků 
pracujících na dohodu, což bylo složitější. 

Jak to nakonec dopadlo?
S ministerstvem zdravotnictví jsme hledali 
kompromis, abychom do registru dokázali 
uvést, kdo je kdo, a data pro zdravotní pojiš-
ťovny připravili. Nakonec jsme docílili toho, 

že zhruba u tisícovky jmenovaných úvazků, 
tedy OSVČ a lidí na dohodu, měly být od-
měny proplaceny do konce letošního čer-
vence. Asi ne všichni je v tomto termínu 
obdrželi, protože pojišťovny mají ve vyplá-
cení přece jen určitý skluz, ale systémové 

inzerce
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LÉKÁRNÍCI OPĚT PROKÁZALI 
SVOU SOLIDARITU

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhali na jižní Moravě, 
kterou zasáhlo tornádo. Přímo postiženy tam byly mimo jiné dvě 

lékárny. Velmi se tam angažovali kolegové a kolegyně z okresních 
sdružení ČLnK, ale pomáhala tam i řada dalších. Nejenže sháněli 
potřebný materiál, ale pomáhali tam osobně jako dobrovolníci.“ 

ALEŠ KREBS
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i menší lékárny, které vydávají levnější léky, 
přestože v nich lékárníci vykonávají stejnou 
práci jako v lékárnách, kde se vydávají léky 
dražší, měly za práci vyšší odměnu než 
dnes, kdy se vše odvíjí od ceny léků, které 
expedují.

Lékový záznam pacienta 
funguje už přes rok a díky 
lékovému poradenství lze 
zdravotnickému systému 
uspořit nejednu korunu. 
Ani na to nikdo z kompe-
tentních míst neslyší, i když 
už existují data dokládající 
to, jak často lékárníci něja-
kou lékovou chybu odhalí?
Hlavními partnery pro vyjednávání je minis-
terstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, 
které ale v tuto chvíli neřeší nic jiného, než je 
covid-19. K tomu se ještě přidala agenda 
souvisící s vyplácením odměn zdravotní-
kům, která sice na první pohled vypadala 
jednoduše, ale opak je pravdou. Ačkoliv se 
výkon v podobě lékového poradenství nepo-
dařilo zatím prosadit, nevzdáváme se, byť 
mám bohužel pocit, že v pojišťovnách se 
moc nemyslí na vzdálenější budoucnost 

Od loňského začátku pande-
mie patřily lékárny k zdra-
votnickým zařízením, která 
péči pacientům poskytovala 
bez přerušení. Přesto léká-
renský trh v souvislosti s ko-
ronavirem zasáhly určité 
změny. Posílila e-commerce, 
v určitém období některé lé-
kárny zaznamenaly ne-
malý pokles výdejů léků 
na předpis a podobně. Jak 
se situace na trhu postupně 
vyvíjela? Stalo se například, 
že by některé lékárny z eko-
nomických důvodů ukon-
čily svou činnost?
Stejně jako loni na jaře platí, že lékárny fun-
gují dobře a poskytují pacientům a zákazní-
kům potřebnou a komplexní péči. 
Samozřejmě existují případy, kdy někteří 
kolegové, kteří provozovali lékárnu v odleh-
lejších regionech a dostali se do ekonomic-
kého problému, neměli při tom všem, co se 
na nás takříkajíc valí ze všech stran, sílu dál 
pokračovat. Přibývající administrativa a po-
vinnosti se pak staly pověstnou poslední 
kapkou, takže zejména pokud byli v důcho-
dovém věku, rozhodli se v provozování lé-
kárny dál nepokračovat. Navzdory tomu je 
počet lékáren relativně stabilní, problém 
však může nastat s jejich rozmístěním. Jestli 
v něčem ovšem vidím zásadní problém, je to 
bezesporu systém financování lékárenské 
péče. Stále platí, že lékárníci poskytují pa-
cientům a zákazníkům maximální péči 
a přes všechna úskalí je práce baví. Všichni 
se snažíme fungovat v nejvyšší možné míře, 
ale k tomu je potřeba mít stabilní a předví-
datelné finanční zázemí. A jestliže se nedá 
předvídat, jak budeme placeni, jde v pod-
statě o nejsložitější věc, s níž se musíme 
v lékárnách potýkat. Nedávno jsem si dělal 
statistiku příjmů za léky na recept, což je 
stěžejní část naší činnosti, vše ostatní je 
v podstatě doplňková záležitost. Když jsem 
příjmy za léky na recept za posledních 
15 let, tedy za poměrně dlouhou dobu, 
porovnával s prostou inflací bez ohledu 
na naše speciální náklady, tak i se započte-
ním signálního kódu výkonu (SIV) jsme reál ně 
v propadu o více než 10 procent. Když 
vezmete v úvahu, jaké nejrůznější povinnosti 
a s nimi spojené náklady se za tu dobu 
na lékárny takříkajíc nahrnuly, je to žalostný 
výsledek, zejména na straně politické repre-
zentace, která si na tyto zásadní věci vzpo-
mene nanejvýš před volbami, poslední 
vláda má dokonce revizi systému odměňo-
vání lékárenské péče ve svém programovém 
prohlášení a výsledek je jedna velká nula. 

Je pravda, že o nutnosti 
změny odměňování léká-
renské péče se mluví 
dlouho, několik let se vedou 
debaty o dispenzační taxe 
a podobně, ale zatím vše zů-
stává při starém, tedy u sig-
nálního kódu výkonu.
Úhrady pojišťoven za lékárenskou péči se 
nenavyšují, mírně kolísají a zůstávají plus 

minus na 35 miliardách korun za rok. Z to-
hoto pohledu je zřejmé, že se musí vytvořit 
institut odměňování, ať se bude jmenovat 
dispenzační taxa či jakkoliv jinak, díky 
němuž bude možné předvídat příjmy. Také je 
důležité, aby příjmy byly valorizovány. Nic ta-
kového zde ale neexistuje, máme akorát 
SIV, u něhož je vždy nejasná jeho výše 
na další období, protože to záleží na tom, 
jak dopadne dohodovací řízení se zdravot-
ními pojišťovnami. V tomto ohledu jsme je-
jich rukojmími, protože když řeknou, že 
signální kód na další období nenavýší, ne-
máme šanci to zvrátit. Financování, včetně 
řešení spoluúčasti pacientů a stabilizace lé-
kárenské sítě, je tedy zásadní věc, kterou 
u nás potřebujeme vyřešit. 

Jak dopadlo letošní dohodo-
vací řízení? S čím můžete 
pro příští rok počítat?
Letos se toto řízení protáhlo ještě více než 
v předchozích letech, protože prakticky až 
do léta panovala nejistota ohledně příjmů 
a výdajů zdravotních pojišťoven. Nakonec se 
tedy hodnota signálního kódu výkonu 
na další rok zvyšuje o jednu korunu z 16 
na 17 korun za podmínky, že bude navýšena 
platba za státní pojištěnce. Ještě je určitá 
šance, ale v podstatě malá a spíše jen teo-
retická, že kdyby se příjmy pojišťoven vý-
razně zvýšily, mohlo by dojít k úpravě plateb 
za poskytovanou péči. Pokud jde o fond 
na podporu jedinečných lékáren, zůstává 
stejný, a to jak pokud jde o jeho výši, která 
činí 48 milionů korun na rok, tak z hlediska 
podmínek na přidělení podpory. Do pro-
gramu podpory schválila výběrová komise 
118 lékáren. U uvedeného fondu se řešil 
pouze problém u jedné zdravotní pojišťovny, 
která příspěvek lékárnám chtěla zaslat 
v rámci ročního vyúčtování pozdě. Pojiš-
ťovny do fondu totiž přispívají poměrnou 
částkou podle počtu svých pojištěnců. Proto 
jsme s nimi ještě dolaďovali podmínky, aby 
když má péče být pacientům poskytovaná 
průběžně, musí do fondu chodit průběžně 
i příspěvky. Jsem rád, že bylo v tomto směru 
dosaženo dohody, protože když se stalo, že 
lékárně přišel příspěvek na udržení jejího 
chodu až půl roku po konci zúčtovacího ob-
dobí, šlo samozřejmě o zásadní věc. 

Když se ještě vrátíme k jed-
náním a snahám o vyřešení 
odměňování, předpoklá-
dám, že jim nenahrává 
nejen pandemie korona-
viru, ale určitě také 
skutečnost, že se u nás 
v posledním období 
na postu ministra zdravot-
nictví vystřídalo tolik lidí, 
že to nemá obdoby. 
Ano, to je velká překážka. Na druhé straně 
musím říct, že na ministerstvu zdravotnictví 
jsou úředníci, někteří i výše postavení, kteří 
jsou si vědomi, že záležitosti týkající se léká-
ren a jejich odměňování se musí řešit bez 
ohledu na to, kdo je v současnosti minist-
rem a kdo jím bude po podzimních volbách. 
Současná vláda sice ve svém programovém 

prohlášení měla i bod týkající se odměňo-
vání lékárenské péče, ale v tomto ohledu 
neudělala vůbec nic. Sice na ministerstvu 
proběhly dvě pracovní schůzky k uvedené 
problematice, ale při nich se prakticky nic 
nevyřešilo. A smutné je, že když jsme chtěli 
do novely zákona o veřejném zdravotním po-
jištění zavést dispenzační taxu, ministerstvo 
zdravotnictví bylo proti. Byl připraven po-
změňovací návrh, který předložil poslanec 
Vít Kaňkovský, ale ministerstvo proti tomu 
vystoupilo, což je vizitka toho, jak k otázce 
financování lékárenské péče přistupuje.

A padla také možnost, že by 
byl zaveden výkon v podobě 
lékového poradenství, 
o němž jste mluvil loni 
na jaře, že?
Ano, tento výkon přes pracovní skupinu při 
MZ ČR neprošel, proto jsme se vydali cestou 
prosadit fixní platbu prostřednictvím dispen-
zační taxy. Jasným cílem je, aby existovala 
fixní platba za výdej s dispenzací. A aby byla 
tato taxa pravidelně valorizovaná a aby roz-
hodně měla větší váhu v poměru k příjmu, 
než má v současnosti SIV. Je třeba dosáh-
nout toho, že se podíl fixní platby zvýší, aby 

D
Druhým rokem

prezidentem
Studium farmacie absolvoval v Hradci Králové, kde tamní Farmaceutickou fakultu UK 

ukončil v roce 1995, a o tři roky později tamtéž získal titul Ph.D. V roce 2001 pak ukončil 
specializaci v oboru lékárenství 1. stupně. Svůj profesní život dělí mezi práci za tárou, 

s níž začal v roce 1998 v lékárně ve Slaném, a v představenstvu ČLnK, kde osm let 
od roku 2007 působil jako mluvčí. Od roku 2015 do loňska zastával funkci jejího 

viceprezidenta a na sjezdu ČLnK na podzim 2019 byl zvolen jejím prezidentem. Od roku 
2012 je vedoucím lékárníkem, odborným zástupcem a provozovatelem lékárny 

ve Slatinicích. 
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a nedomýšlí se, jaké může lékové poraden-
ství v budoucnu přinést úspory. A máte 
pravdu, máme zmapováno široké spektrum 
chyb, na něž při výdeji léčiv narážíme, a díky 
lékovému záznamu se nám je daří odhalo-
vat. Každopádně lékový záznam přispívá 
k bezpečnější terapii. Rovněž se ukazuje, že 
lékárníci využívají lékový záznam významně 
častěji než lékaři. Ale nejde jen o odhalování 
nesrovnalostí a chyb, které umožňuje lékový 
záznam, v souvislosti s ním se také mluví 
například o takzvaném nouzovém výdeji 
léčiv, který už leckde v zahraničí funguje.

Oč konkrétně jde? 
Nouzový výdej se využívá v případě, kdy pro 
pacienta není v daný okamžik dosažitelný 
jeho lékař, který by mu pravidelně užívané 
léky předepsal. V důsledku toho by pacient 
zůstal bez léčby. Nouzový výdej samozřejmě 
musí být ošetřen přísnými podmínkami, aby 
nemohl být zneužíván, takže například by se 
v jeho rámci mohla vydávat jen menší balení 
léčiv, také lze uvažovat o tom, že by si 
v tomto případě pacient hradil léky sám. 
Vše musí být opatřeno tak, aby se elimino-
vala nežádoucí samoléčba. Jde o věc, která 
by určitě pomohla, a stojí za zamyšlení, zda 

tohle u nás neumožnit. Budeme o tom chtít 
diskutovat, nějakou představu, jak by to 
celé mohlo fungovat, máme, a kolegové 
k uvedené záležitosti už chystají podkladové 
materiály.

Nedávno se v souvislosti 
s lékárníky také mluvilo 
o očkování. Dokonce 
proběhla i nějaká jednání 
o tom, že by se případně 
tato služba mohla 
v lékárnách poskytovat. 
Můžete k tomu říct něco 
bližšího?
Šlo o jednání s premiérem, který ho inicio-
val, za účasti zástupců z ministerstva zdra-
votnictví a tehdejšího koordinátora pro 
očkování proti covidu-19 PharmDr. Zdeňka 
Blahuty. Tehdy byla určitá představa, že by 
se v lékárnách mohlo masivně očkovat, což 
už leckde v Evropě i v USA funguje. Nicméně 
ani tam se nezačalo v lékárnách očkovat ze 
dne na den, protože to s sebou nese mimo 
jiné zaškolení personálu včetně praktické 
výuky, nácvik první pomoci a podobně, 
a neočkuje se ve všech lékárnách. U nás by 
ovšem šlo o novinku. Na základě požadavku 

vlády jsme po jednání sepsali všechny legis-
lativní změny, které by se musely provést, 
protože v současnosti lékárníci nemají očko-
vání ve své kompetenci. Shrnuli jsme i poža-
davky na věcné a technické vybavení 
lékáren, kde by se mělo očkovat, včetně 
změn, které by musely nastat v úhradách 
zdravotní péče. Poté to vláda už nechala 
být, protože se ukázalo, že zavést očkování 
do lékáren není tak jednoduché. 

Máte představu, zda by 
lékárníci vůbec měli zájem 
očkovat?
Protože už jsme dřív upozorňovali na to, že 
očkování v lékárnách je jedna z věcí, která 
v jiných zemích funguje, a že je třeba se 
na ni připravit, realizovali jsme mezi našimi 
členy průzkum zaměřený na tuto problema-
tiku. Odpovědi v rámci tohoto průzkumu za-
slala poměrně reprezentativní skupina 
členů, takže určité trendy se z výsledků dají 
odvodit. Ptali jsme se na očkování nejen 
proti covidu-19, ale také na očkování proti 
chřipce, HPV a na cestovní očkování. Nejlíp 
vyšlo očkování proti chřipce a covidu-19. 
Zhruba 40 procent respondentů se vyjádřilo 
v tom smyslu, že by byli ochotni se do tohoto 

očkování zapojit. Mnoho našich členů ale 
není přímo poskytovateli lékárenské péče, 
takže jsme se také ptali, zda jejich zaměst-
navatelé by jim byli ochotni takovou činnost 
v lékárně povolit. Tam kladně s jistotou od-
povědělo 25 procent respondentů. Pokud 
jde o zjištěná data, nijak zásadně se v tom 
nelišíme od ostatních zemí západní Evropy, 
kde to se zájmem lékárníků zapojit se 
do očkování vypadá podobně. Každopádně 
k problematice očkování v lékárnách máme 
připravené materiály s tím, že by se pocho-
pitelně muselo vše vyzkoušet v pilotních 
programech a ne se do toho vrhat po hlavě. 
V současnosti zavedení této služby v lékár-
nách není na pořadu dne. Uvidíme, co se 
bude dít po letošních podzimních volbách 
a jaká bude poptávka po těchto činnostech.

Očkování v lékárnách se 
tedy zatím odkládá, ale lé-
kárníci na základě toho, 
že absolvují garantované 
kurzy, které komora po-
řádá, poskytují řadu jiných 
služeb, ať už jde například 
o odvykání kouření či hub-
nutí. Jaký je o garantované 

inzerce
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slanců dělal z lékárníků v podstatě sklad-
níky, kteří jen odťukávají elektronické 
recepty. Působilo to na mě dojmem, že lé-
kárník tam byl trpěný pouze proto, že jako 
jediný má certifikát na vyzvednutí eReceptů 
z úložiště Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Pokud jde o distanční výdej, neustále se 
mluví o tom, že je třeba vyjít vstříc imobilním 
pacientům, aby se dostali k potřebné zdra-
votní péči a lékům. Leckdo z těchto pacientů 
žije v místech s lékárnou, kde jim léky bez 
problémů vyzvedávají rodinní příslušníci či 
pečovatelé. Pokud by tyto lékárny – 
a v mnoha případech jde o lékárny jedi-
nečné, jejichž provoz je podporován z fondu 
zdravotních pojišťoven – o výdeje těchto 
léků přišly, nemusely by to ustát a jejich ma-
jitelé by provoz ukončili. A tak by paradoxně 
došlo k tomu, že by se přístup k zdravotní 
péči pro obyvatele některých míst zhoršil, 
protože by rázem museli jezdit do lékárny 
do vzdálenějších míst. Takže by se postavení 
těch, jimiž se předkladatelé uvedeného ná-
vrhu zaštiťovali, mohl paradoxně zhoršit. 

Tentokrát distanční výdej 
léčiv na předpis neprošel, 
ale asi nelze předpokládat, 
že šlo o poslední pokus ho 
prosadit.
Víme, že komerční tlak v této oblasti nepo-
leví a že se další návrh na distanční výdej Rx 
léčiv jednoho dne objeví znovu. Proto dál 
připravujeme materiály, jak by šla péče na-
příklad o pacienty imobilní zajistit, aby byla 
kvalitní a bezpečná. Aby to nedopadlo tak, 
že pacient dostane balíček s léky, a je 
na něm, jak si s tím poradí. A situaci také 
není možné řešit tak, že když si člověk ne-
bude ohledně léků vědět rady, někam za-
volá. Z praxe každý ví, že v lékárně většinou 
zahajuje hovor lékárník, protože na základě 
svých vědomostí ví, jaká rizika u konkrétního 
léku hrozí a podobně. Častokrát se ve své 
praxi setkávám s tím, že pacient je přesvěd-
čený, že je mu vše ohledně užívání léků 
jasné, ale nakonec se ukáže, že to tak není.

Pojďme od problémů a sta-
rostí k něčemu příjemněj-
šímu. Na letošek připadá 
30. výročí založení České 
lékárnické komory. 
To už stojí za oslavu.
Určitě, proto na září připravujeme slavnostní 
večer, během nějž chceme mimo jiné ocenit 
některé členy komory za jejich činnost. Dále 
při příležitosti oslav připravujeme vydání 
publikace, v níž budou zveřejněny zajímavé 
materiály o vynálezech lékárníků. Farma-
ceuti totiž vymysleli celou řadu zlepšováků 
a věcí, které se běžně v praxi používají. 
Máme za to, že je dobré informace o nich 
dostat do povědomí široké veřejnosti. 
K 30. výročí máme nachystané i nejrůznější 
tiskové materiály a podobně. Plány máme 
a nyní musíme doufat, že na podzim nepři-
jdou žádná koronavirová omezení, abychom 
je všechny mohli uskutečnit.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

kurzy zájem a jak vidíte 
budoucí vývoj poskytování 
služeb v lékárnách? 
Garantované kurzy jsou vyhledávané a daří 
se je zaplňovat. Například u aktuálního 
kurzu zaměřeného na poradenství a péči 
o pacienty s Alzheimerovou chorobou jsme 
dokonce počet účastníků při posledním ter-
mínu navyšovali. Díky tomu, že se uvolnila 
omezení ohledně shromažďování osob, vy-
psali jsme další kurzy na nejrůznější témata, 
jejichž kapacita se postupně zaplňuje. Při 
predikci vývoje poskytování služeb vycházím 
z toho, že lékárna je nejdostupnější zdravot-
nické zařízení a že k nám chodí mnoho zá-
kazníků a pacientů, z nichž celá řada k lékaři 
prostě z jakéhokoliv důvodu nedojde. Pokud 
člověka s nějakým rizikovým faktorem za-
chytíme včas, je naším cílem ho předat 
do včasné péče lékaře. Nejsme tedy konku-
rencí pro lékaře, ale jde o jistou výpomoc 
celému systému, aby se pacient dostal včas 
k odborné péči. Proto si myslím, že jakákoliv 
služba, která přispěje k tomu, aby se člověk 
začal včas léčit a nerozvinuly se u něj kom-
plikace, je přínosem pro celý zdravotnický 
systém. Proto si myslím, že by pak bylo 
na místě, aby i zdravotní pojišťovny takové 
služby hradily, protože jim to může do bu-
doucna přinést velké úspory. Také vnímám, 
že lékaři se občas trochu s nelibostí vyjad-
řují v tom smyslu, že se jim lidově řečeno 
cpeme do jejich kompetencí. Na druhou 
stranu jsou i v lékařské obci názory opačné, 
je to vidět i na tom, jak se účastní jako lek-
toři našeho vzdělávání a kurzů. Vycházíme 
z toho, že lékárny jsou dostupné, kdokoliv 
k nám může kdykoliv doslova z ulice přijít 
a lidé jsou zvyklí se u nás radit. Nejsme tady 
od toho, abychom si dokazovali, že jako lé-

kárníci stojíme výš nebo níž, jsme tu 
od toho, abychom pacientovi pomohli, a to 
někdy i tak, že mu doporučíme, aby šel k lé-
kaři. 

Dlužno přiznat, že 
na službu, jako je odvykání 
kouření, přispívají zdra-
votní pojišťovny, ale mezi 
veřejností stále panuje 
poměrně malé povědomí 
o tom, že tato služba je 
poskytována i v některých 
lékárnách. 
Lékárnická komora sice na svých webových 
stránkách a ve svých materiálech prezen-
tuje, kde lidé mohou ve svém okolí najít lé-
kárnu, která poskytuje určité služby, ale 
dostat do povědomí veřejnosti tyto infor-
mace je běh na dlouhou trať. Samozřejmě 
se do propagace svých služeb musejí zapojit 
i samotné lékárny. Co by bylo platné, když 
by lékárníci absolvovali školení a mohli po-
skytovat určité služby, když by o tom nikdo 
nevěděl.

Nedávno vyvolal hodně roz-
ruchu pozměňovací návrh 
poslanců Patrika Nachera 
a Adama Vojtěcha k novele 
zákona o návykových 
látkách, který se týkal dis-
tančního výdeje léků na 
předpis. Poté, co nebyl při-
jat, vydala komora prohlá-
šení, že toto rozhodnutí 
přijala s úlevou. Co vám 
na distančním výdeji léčiv 
na předpis a na zmiňova-
ném návrhu vadilo nejvíce?

Že nakonec uvedenou právní úpravu po-
slanci neschválili, přijala komora opravdu 
s úlevou. Určitě patří poděkování všem 
našim členům i dalším odborníkům, kteří se 
v celé záležitosti ohledně návrhu jmenova-
ných poslanců angažovali a snažili se 
na kompetentních místech vysvětlit, jaká 
úskalí a rizika by navrhovaný distanční výdej 
Rx léčiv přinesl. Velmi mě mrzí, jak tento 
návrh vznikal, jak byl utajován a pak byl 
předložen na poslední chvíli, aniž by mohl 
být prodiskutován a připomínkován odbor-
nou veřejností, počínaje lékárníky přes zá-
stupce farmaceutických fakult až po 
odborné společnosti. Záměrně jsme byli 
obejiti, což je u takhle zásadní legislativní 
úpravy eufemisticky řečeno nestandardní. 
Ještě před vypuknutím koronavirové pande-
mie jsme připravovali návrh služby, díky níž 
bychom mohli poskytovat péči pacientům 
v jejich sociálním prostředí, jestliže to bude 
indikované, tedy například imobilním lidem. 
Ministerstvo zdravotnictví tohle vytrvale od-
mítalo a pak najednou bývalý a nyní opět 
současný ministr zdravotnictví přijde s návr-
hem na distanční výdej léčiv na předpis. To 
je naprosto nepřijatelné.

Jak by podle vás tedy mohla 
v budoucnu vypadat péče 
o pacienty, kteří mají ztí-
žený přístup k lékům? 
Řešit je to třeba tak, že stále bude zachován 
kontakt s pacientem, aby mu byla poskyt-
nuta komplexní péče. Samozřejmě dál při-
pravujeme materiály, jak by tato péče mohla 
vypadat. Už jsme je dali i k připomínkování 
některým institucím. Léky nemohou spad-
nout mezi zboží, které prostě někdo někde 
jen tak převezme. Návrh jmenovaných po-
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psat nebo použít kromě registrovaných léči-
vých přípravků také neregistrovaný léčivý 
přípravek6. Musí však být splněny i další 
podmínky zákona o léčivech, zejména nedo-
stupnost registrovaného léčivého přípravku 
odpovídajícího složení nebo obdobných te-
rapeutických vlastností v České republice, 
zároveň musí být takový léčivý přípravek již 
registrován v jiném státě (vyjma neregistro-
vaných léčivých přípravků pro moderní tera-
pie), jeho použití musí být dostatečně 
odůvodněno vědeckými poznatky a nesmí 
se jednat o léčivý přípravek obsahující gene-

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je 
v této souvislosti často dotazován, za jakých 
podmínek lze neregistrované léčivé pří-
pravky u pacientů použít či za jakých podmí-
nek lze tyto léčivé přípravky dovézt do České 
republiky. Pro snadnější orientaci v proble-
matice bychom vás s možnostmi použití 
a dovozu rádi seznámili prostřednictvím to-
hoto článku.

Kdy se také používají
Neregistrované léčivé přípravky je možno 
používat v rámci autoritou schválených pro-

gramů, kam lze obecně zařadit klinické hod-
nocení1, specifický léčebný program2, 
zvláštní léčebný program3, nemocniční vý-
jimku4 nebo dočasné povolení Ministerstva 
zdravotnictví ČR5 při šíření původců one-
mocnění, toxinů, chemikálií a dalších udá-
lostí závažně ohrožujících veřejné zdraví 
(v loňském roce bylo ještě před registrací 
Ministerstvem zdravotnictví takto povoleno 
například používání remdesiviru, v roce 
2021 bylo pak stejným způsobem umož-
něno například používání monoklonálních 
protilátek). V těchto případech jsou již pod-

mínky pro distribuci, výdej a použití tako-
výchto léčivých přípravků řešeny zvlášť, 
proto se jim v rámci tohoto článku nebu-
deme blíže věnovat. 
V ostatních případech je zajištění neregis-
trovaného léčivého přípravku realizováno 
cestou takzvaného individuálního (mimo-
řádného) dovozu na základě konkrétního lé-
kařského předpisu (receptu nebo žádanky), 
neboť ze zákona o léčivech vyplývá, že ošet-
řující lékař může při poskytování zdravotních 
služeb jednotlivým pacientům za účelem 
poskytnutí optimální zdravotní péče přede-
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Neregistrované 
léčivé přípravky
a individuální 
dovoz
Problematika neregistrovaných humánních léčivých přípravků je v dnešní době v popředí zájmu nejen s ohledem na 
současnou epidemiologickou situaci. Počet hlášení neregistrovaných léčivých přípravků od roku 2016 kontinuálně 
roste, v rámci distribuce bylo za rok 2019 dodáno poskytovatelům zdravotních služeb necelých 200 tisíc balení, což 
představuje přibližně 0,75 ‰ z celkového počtu distribuovaných balení registrovaných léčivých přípravků. 
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ticky modifikovaný organismus. Jednodušší 
situace nastává v případě individuálního 
dovozu v rámci EU, kdy lze přímo na základě 
lékařského předpisu neregistrovaný léčivý 
přípravek (s výjimkou návykových látek) do-
vézt bez souhlasu SÚKL. V případě dovozu 
neregistrovaného léčivého přípravku ze třetí 
země však musí distributor požádat Státní 
ústav pro kontrolu léčiv o souhlas7 s tako-
vým dovozem předem, proto lékárna při ob-
jednávce distributorovi sdělí navíc i jméno 
a příjmení předepisujícího lékaře a adresu 
zdravotnického zařízení8. Ústav nevydá sou-
hlas s dovozem ze třetí země, pokud do-
stupné informace o bezpečnosti, účinnosti 
a jakosti léčivého přípravku nedokládají do-
statečně příznivý poměr prospěšnosti k ri-
ziku. V případech dovozu ze zemí, které mají 
nastavenu určitou úroveň vzájemného uzná-
vání dokumentace, jako jsou kupříkladu 
USA, Kanada a Japonsko, však obvykle po-
važujeme účinnost, jakost a bezpečnost ta-
kových léčivých přípravků za dostatečně 
doloženou. Státní ústav pro kontrolu léčiv 
vydává souhlas s jednorázovým dovozem 
předem specifikovaného počtu balení nere-
gistrovaného přípravku, který bude v rámci 
individuálního dovozu ze třetí země distribu-
torem dodán. Pokud nemá distributor 
během dovozu tento souhlas k dispozici, 
pak hrozí, že celní správa takovou zásilku 
nevpustí na území České republiky. 
Podobné riziko hrozí i v případech, kdy si 
sám pacient nechá ze třetí země zaslat lé-
čivé přípravky poštou nebo jinou přepravní 
společností – zásilkový výdej je totiž povolen 
pouze z členských států EU při splnění dal-
ších podmínek9.
V případech, kdy není požadovaný léčivý pří-
pravek dostupný jako registrovaný ani jej 
nelze v daném případě zajistit v rámci speci-
fického léčebného programu, doporučujeme 
obrátit se s požadavkem na distributora, který 
poptá léčivý přípravek v zahraničí, ideál ně 
v rámci EU. Distributor následně sdělí 
lékárně název léčivého přípravku s případ-
nými dalšími podrobnostmi, lékárna infor-
muje předepisujícího lékaře, aby tento 
přípravek mohl lékař předepsat. Lékárna při 
příjmu eviduje ve svém informačním sys-
tému neregistrovaný léčivý přípravek bez 
kódu SÚKL, pod názvem, který odpovídá do-
dacímu listu k dodávce léčivého přípravku. 
Přípravek nenaskladňuje na starou sklado-
vou kartu již neregistrovaného léčivého pří-
pravku, hlášením LEK-13 by byla odeslána 
mylná informace, že byl vydán léčivý přípra-
vek, který již není registrován. Takové pří-
pravky totiž nelze vydávat a používat a musí 
být držitelem rozhodnutí o registraci staženy 
z oběhu10.

Nezbytný postup
Ošetřující lékař je povinen v případě přede-
psání neregistrovaného léčivého přípravku 
tuto skutečnost vyznačit na lékařském před-
pisu (týká se též eReceptů) a předepsání či 
použití neregistrovaného léčivého přípravku 
neprodleně oznámit SÚKL, nejpozději 
do sedmi dnů od předepsání či použití pří-
pravku11. Oznámení se zasílá pouze elektro-
nicky vyplněním formuláře uvedeného 

na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz 
– Hlášení pro SÚKL – Hlášení o použití nere-
gistrovaného léčivého přípravku). Po vy-
plnění všech povinných polí a odeslání 
formuláře se zobrazí potvrzení o jeho 
úspěšném doručení, v opačném případě je 
nutné zkontrolovat, zda byla vyplněna 
všechna povinná pole. V případech, kdy 
zdravotnické zařízení opakovaně hlásí pře-
depsání či po užití některých neregistrova-
ných přípravků, doporučujeme formulář 
uložit do počítače tlačítkem Export 
do HTML, po zobrazení tohoto exportova-
ného souboru v prohlížeči lze upravovat již 
jen potřebná pole, která se změnila.
Výše uvedeným postupem se hlásí pouze 
„individuální dovoz“, ošetřující lékař nemá 
povinnost hlásit předepsání či použití nere-
gistrovaného léčivého přípravku v přípa-
dech uvedených na začátku tohoto článku. 
Dále také není potřeba hlásit použití regis-
trovaného léčivého přípravku způsobem, 
který není v souladu se souhrnem údajů 
o přípravku. Takzvané off label use je nutné 
hlásit jen v případě předepsání či použití 
neregistrovaného léčivého přípravku. V pří-
padě použití neregistrovaného léčivého 
přípravku nebo v případě „off label use“ 
odpovídá poskytovatel zdravotních služeb 
za případnou újmu na zdraví nebo za usmr-
cení člověka, ke kterým došlo v důsledku 
použití tohoto přípravku. Za neoznámení 
předepsání nebo použití neregistrovaného 
léčivého přípravku lze uložit pokutu až 
do výše do 300 000 Kč12. Obdržená hlá-
šení jsou pro SÚKL důležitá zejména v pří-
padě závady v jakosti, aby byl včas 
kontaktován dotyčný lékař. Údaje o dia-
gnóze pak slouží v případě nutnosti zajiš-
tění širší dostupnosti léčivých přípravků. 
Pro úplnost je potřeba zmínit, že další 
možností zajištění dostupnosti některých 
nenahraditelných léčivých přípravků je 
umožnění uvedení na trh jednotlivých 
šarží přípravku v cizojazyčných oba-
lech13. Žádost podává držitel rozhodnutí 
o registraci léčivého přípravku, jehož ci-
zojazyčná šarže má být uvedena na trh. 
Vzhledem k tomu, že se na takový léčivý 
přípravek pohlíží jako na registrovaný 
a jeho oběh je evidován pod kódem 
SÚKL, pak ani v tomto případě není po-
třeba předepsání či použití takového lé-
čivého přípravku hlásit SÚKL. Pokud si 
budete chtít ověřit, zda bylo uvedení 
konkrétní šarže v cizím jazyce umožněno, 
tuto informaci naleznete ve webové da-
tabázi v detailu léčivého přípravku 
na kartě Dovoz ve zvláštním režimu. 
Na stejném místě jsou k dispozici též de-
tailní informace o specifickém léčebném 
programu a souběžném dovozu a distri-
buci.
Použití neregistrovaných léčivých pří-
pravků má a do budoucna bude mít ne-
zastupitelnou roli v situacích, kdy 
registrované léčivé přípravky nejsou do-
stupné. Vždy je třeba předem zvážit 
vhodný režim dovozu i s ohledem na le-
gislativní požadavky. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

1 § 51 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

2 § 49 zákona o léčivech

3 § 49 odst. 6 zákona o léčivech

4 § 49a, § 49b zákona o léčivech

5 § 8 odst. 6 zákona o léčivech

6 § 8 odst. 3 zákona o léčivech

7 § 77 odst. 1 písm. i) zákona o léčivech

8 § 46 vyhl. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv

9 § 87 zákona o léčivech

10 § 34 odst. 8 zákona o léčivech

11 § 8 odst. 5 zákona o léčivech

12 § 103 odst. 5 písm. b) a § 107 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech

13 § 38 zákona o léčivech a § 3 odst. 6 písm. b) vyhl. 228/2008 Sb. o registraci léčivých přípravků

inzerce



ROZHOVOR  Lékárna při cestě

je plně modernizovaná. Má například pří-
pojku na internet či vlastní lednici. 
Velikosti oficíny odpovídá i rozloha zázemí, 
v němž se nachází laboratoř a hlavně dosta-
tečné skladovací prostory. Právě ty se 
časem s ohledem na určitý objemnější sorti-
ment, který je částí klientely žádaný, ukázaly 
jako velký benefit.

Po pár měsících bylo jasno
V lékárně na Chodově se zřetelně ukazuje, 
že není obchodní centrum jako obchodní 
centrum. Málokdo může v souvislosti s nimi 

Nachází se v místech, kde původně byla 
restaurace, a její historie není dlouhá. 
Lékárna Benu v obchodním centru na Cho-
dově funguje od ledna 2019. „Na to, jak je 
toto obchodní centrum obrovské, je s podi-
vem, že mělo původně jen jednu menší lé-
kárnu. Když se v něm tedy v roce 2018 
uvolnily prostory, které bylo možné využít 
i pro zřízení zdravotnického zařízení, 
rozhodlo se vedení společnosti Benu vybu-
dovat zde lékárnu moderního typu, která 
bude vybočovat ze standardu klasických 
lékáren, jak jsme je znali z předchozích let,“ 

popisuje PharmDr. Aleš Novosád, vedoucí 
jmenované lékárny.

S dermocentrem 
a konzultační místností
Když je k dispozici plocha přes 300 metrů 
čtverečních, už lze v oficíně pochopitelně 
dělat různá kouzla. „Vzhledem k rozsáhlé 
ploše se vedení společnosti rozhodlo, že zde 
výrazně zainvestuje do vzniku velkého der-
mocentra, kde bude možné nabízet i dermo-
kosmetické značky, jež nejsou v lékárnách 
zcela obvyklé. V portfoliu máme i kosme-

tické produkty, které se do běžné lékárny 
s průměrnou výstavní plochou zkrátka neve-
jdou,“ říká Aleš Novosád a vysvětluje, že 
v průběhu roku 2018 se vypracoval projekt, 
jenž pak výrazně ovlivnil i design dalších 
Benu lékáren: „Tohle byla jedna z prvních, 
kde Benu začalo se změnou vzhledu svých 
lékáren, ať už jde o táry, které jsou vytvořeny 
z jednoho kusu dřeva, nebo moderní 
dřevěné příčky, jež oddělují jednotlivé 
části oficíny.“
Při budování lékárny se hned od počátku 
také počítalo s konzultační místností, která 

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

L

V obchodním 
centru,
velká, přesto 
rodinná U lékárny, která funguje v druhém největším tuzemském 

obchodním centru a má nebývale velkou oficínu, se spíš 
předpokládá, že to bude „průchoďák“ a že jen minimum 
zákazníků se tam bude vracet. V případě Lékárny Benu 
v OC Westfield na pražském Chodově je opak pravdou. 
Má stálou klientelu a rodinnou atmosféru.
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posloužit takovými zkušenostmi jako doktor 
Novosád. Dříve pracoval v OC Europark 
Štěrboholy, v jehož okolí není žádná obytná 
čtvrť, naopak poblíž OC Westfield na Cho-
dově je sídliště. Podle něj právě v tom tkví 
zásadní rozdíl. 
„Když se tato lékárna otvírala, nejžádanější 
sortiment a složení klientely se nějakým 
způsobem odhadovalo. Po prvních měsících 
bylo jasné, že právě dermokosmetika bude 

lídrem z hlediska zájmu zákazníků. Zane-
dlouho se rovněž ukázalo, že i přesto, že se 
jedná o rozlehlou lékárnu v nákupním cen-
tru, půjde vlastně o lékárnu rodinného typu 
se stálou klientelou,“ naznačuje Aleš No-
vosád a dodává, že hodně jejich zákazníků 
se rekrutuje z nedalekého sídliště, kde je 
mimo jiné mnoho bezbariérových bytů pro 
handicapované, kteří představují nemalou 
část jejich klientely. „Rozlehlá oficína a bez-
bariérový přístup do lékárny je pro vozíčkáře 
ze sídliště ideální. Velkou výhodou je, že se 
u nás dostanou pohodlně k táře i k jednotli-
vým regálům. Jakmile jsme zjistili, že právě 
handicapovaní budou tvořit významnou část 
naší klientely, zaměřili jsme se na sortiment, 
jako jsou inkontinenční pomůcky a pomůcky 
zdravotnické techniky, které nejsou v každé 
lékárně zcela běžné,“ vysvětluje. 
Další silnou kategorií se záhy stal dětský 
sortiment, protože lékárnu navštěvuje 
mnoho maminek s dětmi.
Podle Aleše Novosáda bylo zhruba po třech 
měsících zřejmé, kteří zákazníci budou lé-
kárnu primárně navštěvovat a co se v ní 

bude nejvíce prodávat. Zároveň doplňuje, že 
k dalšímu formování klientely došlo během 
loňského června. „V listopadu 2019 se pů-
vodně jediná lékárna v tomto centru, patřící 
jinému provozovateli, stala součástí našeho 
řetězce a bylo nasnadě, že lékárny budou 
spolupracovat. V červnu 2020 se pak ve-
dení naší společnosti rozhodlo, že nově zís-
kanou lékárnu zrekonstruuje. Na měsíc se 
tedy zavřela a během této doby jsme doká-
zali návštěvníkům obchodního centra uká-
zat, že v něm funguje ještě lékárna další. 
Zjistili jsme, že zhruba 75 procent z nich 
o existenci další, novější a velké lékárny 
s dermocentrem nevědělo. Díky zmíněné re-
konstrukci si tato lékárna vybudovala mno-
hem silnější klientelu, než měla předtím,“ 
popisuje. 
A kdo ji tedy tvoří? Z poloviny jsou to senioři 
ve věku 65 let a starší, což je do značné míry 
ovlivněno zejména tím, že v blízkosti ob-
chodního centra funguje velká poliklinika 
s mnoha ordinacemi. Dalších zhruba 15 % 
tvoří handicapovaní, z nichž většina se po-
hybuje na elektrickém vozíku, ale ne všichni 

patří do seniorské kategorie. Zbytek pak 
představují hlavně maminky s dětmi, které 
využívají snadný vstup do lékárny i s kočár-
kem, prostornou oficínu a široký sortiment 
od dětské výživy až po pomůcky na krmení 
a podobně. A zapomenout nelze ani na zá-
kazníky nejrůznějšího věku, kteří lékárnu ob-
jeví náhodou.
Jak doktor Novosád upozorňuje, leckdo za-
stává názor, že nákupní centrum je takříkajíc 
průchoďák, kde se nedělá ta pravá farma-
cie. „Valná část zákazníků a pacientů 
do naší lékárny přichází, protože potřebuje 
poradit, často i s banalitou. A když jim pora-
díme, většinou to ocení a vracejí se, takže 
zde máme klidnou rodinnou klientelu,“ po-
dotýká.

Převažuje volný prodej
Obrat lékárny tvoří ze zhruba 30 % výdej 
léků na recept, 70 % pak připadá na volný 
prodej, z čehož téměř 20 % zajišťuje dermo-
kosmetika, u níž se projevuje značný vliv se-
zony. Vedoucí lékárny zároveň poukazuje 
ještě na jeden zajímavý faktor: „V naší lé-

inzerce

Letem světem lékárny
Lékárna Benu OC Westfield
Sídlo:  Roztylská 2321/19, 

Praha 4 – Chodov

2019

350 m²

10

280m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 
zaměstnanců:
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vat nejen na zaměstnanecké politice 
a na přístupu k zaměstnancům, velké úsilí 
věnuje rovněž rozvoji e-shopu. „Patříme 
k výdejním lékárnám, kam si lidé chodí zboží 
objednané v e-shopu vyzvednout, čemuž 
jsme samozřejmě museli přizpůsobit skla-
dovací prostory. V současnosti se už řadíme 
mezi tři nejvyužívanější výdejní Benu lékárny 
v Praze,“ podotýká. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

kárně máme mnoho zákaznic, které utrácejí 
nemalé částky za drahé dermokosmetické 
značky. A za zmínku stojí rovněž fakt, že 
klientky, které u nás dermokosmetiku opako-
vaně kupují, se vracejí ke konkrétní 
dermoporadkyni, jež se jim zpočátku věno-
vala, udělala jim diagnostiku pleti a po-
mohla vybrat vhodný produkt. Je vidět, že 
i tak velká lékárna jako ta naše může mít 
díky náležité péči a poradenství věrné 
klientky. Zcela běžně se stává, že dokonce 
i v případě dokoupení produktů, které zá-
kaznice používá opakovaně, se dotyčná za-
jímá, kdy bude její dermoporadkyně 
v lékárně, aby za ní přišla a koupila si něco 
již vyzkoušeného, co by jí byl schopen pro-
dat kdokoliv z personálu. Je to takříkajíc 
hodně o osobním vztahu, což pro tak velké 
obchodní centrum není typické. Dermokou-
tek je opravdu rodinný kout naší lékárny.“
Když přijde řeč na pacienty, kteří přicházejí 
s receptem, má vedoucí lékárník díky 
takzvanému Rx analyzéru po ruce data, 
z nichž je patrné, od kterých lékařů mají re-
cepty na léky s největším podílem na ob-
ratu. A zároveň mají k dispozici rovněž 
informace o tom, kteří lékaři jsou nejvíce za-
stoupeni, vezme-li se v úvahu objem přede-
psaných léčiv.
„Víme, že v naší lékárně pochází polovina re-
ceptů od lékařů z Prahy 4, zejména od těch 
z nedaleké polikliniky, ale také například 
z Thomayerovy nemocnice. Druhá polovina 
je pak tvořena recepty od lékařů z celé Prahy 
a okolí. Pokud jde o specializace, převažují 
recepty od praktických lékařů, velký podíl 
tvoří i preskripce dvou ortopedů, kteří si vy-
žádali, abychom vedli speciální injekční pří-
pravky určené k aplikaci do kolenních 
kloubů. Z hlediska objemu mají největší 
podíl recepty od diabetologů a psychiatrů,“ 
vyjmenovává Aleš Novosád.
Průměrný denní počet receptů se pohybuje 
kolem tří stovek, což je na lékárnu v obchod-
ním centru dost. Podle doktora Novosáda 
k tomu přispěla elektronizace receptů a pak 
také možnost výdeje léčiv na základě před-
loženého občanského průkazu, jenž má až 
42% podíl na všech výdejích. Jak dále upo-
zorňuje, osvědčuje se také rezervační sys-
tém na Rx přípravky, který v lékárnách Benu 
před časem zavedli. „Pacienti už si začínají 
zvykat na to, že si předepsaný lék mohou 
objednat prostřednictvím registrace eRe-
ceptu v rezervačním systému. Když pak ob-
drží SMS zprávu, že lék mají připravený 
v lékárně, přijdou si ho vyzvednout. Díky to-
muto systému si ušetří jednu cestu do lé-
kárny v případě, že bychom lék zrovna 
neměli hned k dispozici a museli ho objed-
návat. Lidé už začínají rezervace čím dál víc 
využívat, takže denně máme kolem 20 expe-
dic na základě rezervace,“ popisuje.
Silnou pozici má zejména po příchodu Aleše 
Novosáda na místo vedoucího lékárny ma-
gistraliter příprava. „Zavedli jsme technolo-
gické postupy, které v této lékárně dříve 
nebyly zvykem. Za posledních 12 měsíců 
jsme navýšili podíl taxy laborum téměř o 70 
procent. Denně máme kolem 15 až 20 ma-
gistraliter příprav. I v tomto případě pacienti 
už začínají využívat rezervační systém, takže 

si pak do lékárny přijdou rovnou pro hotový 
léčivý přípravek,“ říká.

Konzultační místnost 
představuje velký benefit
Hned při otevření lékárny začala také fungo-
vat konzultační místnost, která je v ní zří-
zena. Většina zaměstnanců lékárny 
absolvovala garantované kurzy České lékár-
nické komory, na jejichž základě pak pora-
denství a vybrané služby poskytuje. 
„Provádíme screening mírných kognitivních 
poruch se zaměřením na Alzheimerovu cho-
robu, screening diabetu na základě selfmo-
nitoringu glykemie a rovněž hladiny 
cholesterolu v krvi, poskytujeme poraden-
ství ohledně odvykání kouření, lékových in-
terakcí a lékového profilu, nabízíme 
i poradenství v homeopatii a samozřejmě již 
zmíněné dermokosmetické poradenství,“ 
vypočítává vedoucí lékárník s tím, že nej-
větší zájem je jednoznačně o screening 
Alzheimerovy choroby, diabetu a vysoké hla-
diny cholesterolu. Naopak nejmenší po-
ptávka byla dosud po konzultacích 
spojených s odvykáním kouření.
Restriktivní opatření v souvislosti s pandemií 
covidu-19 sice vystavila poskytování popsa-
ných služeb stopku, ale po skončení lock-
downu se vše začalo vracet do starých 
kolejí. Dosavadní praxe byla taková, že když 
přišel zákazník, který měl o konzultaci 
zájem, pokud byl přítomen vyškolený lékár-
ník a měl čas, pacienta vzal na konzultaci či 
screening okamžitě. V opačném případě do-
stal zájemce termín, ve kterém se mu pak 
farmaceut věnoval. 
Od letošního podzimu mají popsané služby 
fungovat odlišným způsobem: „V rámci léká-
ren Benu chceme otevřít 10 konzultačních 
center, z nichž jedno má být v naší lékárně. 
V každém centru bude vyhrazen jeden den 
v týdnu, během nějž budou poskytovány po-
radenské služby a konzultace. Zájemci se 
na ně budou moci objednávat pomocí on-
-line formuláře nebo využijí k objednání tele-
fonní infolinku. Samozřejmě i v jiných než 
vymezených dnech, bude-li to personálně 
možné, budeme konzultace poskytovat,“ 
objasňuje doktor Novosád a pochvaluje si, 
že vedení společnosti Benu tyto projekty, 
jako je screening některých chorob a pora-
denská činnost, podporuje, protože to roz-
hodně není levná záležitost. „Lékárníci díky 
tomu nemají pocit, že z nich musí být mana-
žeři, kteří se zabývají například marketin-
gem, ale že se mohou věnovat farmacii 
a svým pacientům a zákazníkům. 

Leták je mocná čarodějka
Když přijde řeč na věrnostní program, Aleš 
Novosád říká, že až 95 % klientů, kteří k nim 
přijdou na konzultaci či screening, vlastní 
věrnostní kartičku, v případě prodeje či ex-
pedice léků na recept má kartičku kolem 
50 % zákazníků. 
Další postřehy přidává v souvislosti s letáko-
vými akcemi, které v lékárnách Benu každý 
měsíc probíhají: „Když jsem před 13 lety na-
stupoval za táru, letákovým akcím jsem ne-
věřil. Klienti mě ale přesvědčili, že jde 
o důležitý nástroj. Bez přehánění mohu říct, 

že se denně setkávám s někým, kdo přijde 
do lékárny, drží v ruce leták a v něm má tuž-
kou označený produkt, pro nějž si přišel. 
Navíc to, co je v letáku, je i druhotně vysta-
veno, což také zákazníkům takříkajíc na-
hrává. Velmi často se rovněž stává, že 
do lékárny přijde člověk jen proto, aby si 
vzal leták, a za dva tři dny se vrátí pro pro-
dukt, který si v něm vybral.“ 
Závěrem ještě Aleš Novosád doplňuje, že 
kromě toho, že společnost Benu začala 
v posledních letech velmi intenzivně praco-

P
PharmDr. Aleš Novosád

Vzdělání: 
2008 – Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
2012 – Farmaceutická fakulta VFU Brno – rigorózní zkouška
2012 –  Pedagogická fakulta UK – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
2016 – Specializace 1. stupně, obor veřejné lékárenství
 
Praxe:
2008 – 2012 – Lékárna Europark Štěrboholy (lékárník – asistent)
2012 – 2020 –  Lékárna Benu OC Europark Štěrboholy (lékárník – asistent, 

od r. 2018 vedoucí lékárník)
2020 – dosud – Lékárna Benu OC Westfield – Chodov (vedoucí lékárník)
2015 – dosud – odborný konzultant ČLnK
2017 – dosud – člen představenstva ČLnK

Zájmy: 
Rodina, sport (běh, lyžování), rybaření
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a horečky; dále byla prokázána účinnost 
u pacientů s bolestí a horečkou spojenou 
s nachlazením a chřipkou a u druhů bolesti, 
jako je bolest v krku, bolest svalů nebo po-
škození měkkých tkání a bolest zad.

Klinická účinnost3

Souhrn klinických údajů po podání 2 tablet:
Byly realizovány randomizované, dvojitě za-
slepené, placebem kontrolované studie této 
léčivé kombinace s využitím modelu akutní 
pooperační bolesti zubů. Tyto studie proká-
zaly následující: 
Tento léčivý přípravek má rychlý nástup 
účinku s „potvrzeným analgetickým efek-
tem“, jehož bylo dosaženo průměrně po 18,3 
minuty. Nástup účinku byl statisticky vý-
znamně rychlejší než v případě ibuprofenu 
400 mg (23,8 minuty, p = 0,0015). „Silněj-

Kombinace účinných látek 
jako trend oproti 
monoterapii
Analgetika jsou již řadu desetiletí využívána 
v nesčetných vzájemných kombinacích. Vý-
hodou kombinované terapie je především 
adice/synergie účinku za předpokladu 
užití látek s rozdílným mechanismem 
účinku. Jasnou konsekvencí je pak možnost 
užití nižších dávek jednotlivých kompo-
nent, čímž často klesá i pravděpodobnost 
výskytu nežádoucích účinků ve vztahu k jed-
notlivým komponentám. Užití jedné tablety 
namísto dvou (často lépe účinkující a/nebo 
lépe snášené) je pak předpokladem i lepší 
adherence. 
V případě paracetamolu a ibuprofenu se 
jedná o látky komerčně užívané v léčbě bo-
lesti od 60. let 20. století. Od doby zavedení 

obou látek do běžné klinické praxe byla 
s každou z látek realizována celá řada pre-
klinických experimentů i klinických studií 
a metaanalýz. Ty dokladují veskrze spoleh-
livý analgetický účinek za příznivého bezpeč-
nostního profilu nejenom při snižování 
horečky, ale též u mírných až středně silných 
bolestí spojených s nachlazením, bolestí 
hlavy, zubů, svalů, zad, kloubů či u dysme-
norey1.
Každá z uvedených látek má svůj unikátní 
mechanismus účinku. V případě ibuprofenu 
jde o dobře známou neselektivní inhibici cy-
klooxygenáz (COX), a tedy potlačenou tvorbu 
eikosanoidů v čele s prostaglandiny. U para-
cetamolu (syn. acetaminofen, APAP) je si-
tuace výrazně komplikovanější. Vedle 
inhibice COX se zde uplatňuje rovněž inter-
akce s endogenním kanabinoidním 

a opioidním systémem či modulace sestup-
ných serotonergních drah pro bolest. Od-
lišný mechanismus zrcadlí i finálně odlišné 
farmakologické vlastnosti. Zatímco parace-
tamol působí výhradně jako analgetikum/
antipyretikum, u ibuprofenu je patrný rovněž 
jeho protizánětlivý účinek, jenž ho řadí mezi 
komerčně vůbec nejúspěšnější nesteroidní 
antiflogistika (NSA)2. 
Je důležité zmínit, že kombinace paraceta-
molu a ibuprofenu ve volně prodejné formě 
je běžným trendem v léčbě bolesti v zahra-
ničí: na trhu jsou pod komerčními názvy 
Nuromol (registrace ve Velké Británii i Aus-
trálii), Easolief (Irsko) nebo Brufenon (regist-
race v Portugalsku i Polsku) a další.
Klinická účinnost ibuprofenu a paraceta-
molu byla prokázána u bolesti typu bolest 
hlavy, bolest zubů a v případě dysmenorey 

Fixní kombinace 
paracetamolu 
a ibuprofenu
jako moderní 
způsob řešení 
akutní bolesti

V návaznosti na článek zveřejněný v předchozím vydání  časopisu Pharma Profit (č. 41) str. 20/21 doplňujeme uvedené 
informace. V roce 2020 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv do volného prodeje první lék s kombinací paracetamolu 
a ibuprofenu a jeho distribuce byla potvrzena i na Slovensku Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. K tomuto schválení 
by nemohlo dojít bez uvedení nejnovějších průkazných studií a potvrzení bezpečnosti.

PHARMA OHLASY

P
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šího analgetického účinku“ tohoto přípravku 
bylo dosaženo průměrně do 44,6 minuty, což 
je významně dříve než v případě ibuprofenu 
400 mg (70,5 minuty, p <0,0001).
Doba trvání analgetického účinku zkouše-
ného léčivého přípravku byla výrazně delší 
(9,1 hodiny) ve srovnání s paracetamolem 
500 mg (4 hodiny) nebo 1 000 mg (5 hodin).
Zkoušený léčivý přípravek poskytuje účin-
nější úlevu od bolesti než paracetamol
1 000 mg (p<0,0001) a ibuprofen 400 mg 
(p <0,05) a tyto výsledky jsou klinicky a sta-
tisticky významné. 
Dále byla provedena randomizovaná, dvo-
jitě zaslepená, placebem kontrolovaná stu-
die léčivého přípravku použitého k léčbě 
chronické bolesti kolen. Tato studie proká-
zala následující: 
• Zkoušený léčivý přípravek poskytuje účin-
nější úlevu od bolesti než paracetamol 
1 000 mg při krátkodobé léčbě (p <0,0001) 
i při dlouhodobé léčbě (p <0,01).

Databáze výsledků metaanalýz4 i práce 
prof. McQua, publikovaná v časopise 
Pain, prokazují následující: Kombinace 
500 mg paracetamolu s 200 mg ibupro-
fenu má jednu z nejnižších hodnot NNT 
(tj. nejvyšší pravděpodobnost tlumení 
akutní bolesti), asi 1,5–1,6. Samotný 
ibuprofen anebo paracetamol měly v od-
povídajících dávkách hodnotu NNT o dost 
vyšší (2,5, resp. paracetamol 3,6). Toto 
zjištění též potvrzují údaje ze zahranič-
ních studií, kde popisovaná fixní kombi-
nace poskytovala signifikantně lepší 
analgezii než samotný paracetamol 
v dávce 1 000 mg anebo ibuprofen 
v dávce 400 mg bez zvýšených obav z ob-
lasti bezpečnosti. Je však nevyhnutelné 
dodržovat principy indikace fixní kombi-
nace paracetamolu (500 mg) a ibupro-
fenu (200 mg), která je užitečná v léčbě 
silnějších bolestí a horečky na krátko-
dobé použití. 

Indikace a dávkování
Uvedená fixní kombinace ibuprofenu 
(200 mg) a paracetamolu (500 mg) je ur-
čena k léčbě mírné až středně těžké bolesti 
u dospělých s dávkováním 3× denně a ma-
ximální délkou užívání 3 dny; maximální 
denní dávka nesmí překročit ekvivalent 
1,2 g ibuprofenu a 3 g paracetamolu.
Uvedená fixní kombinace 500 mg paraceta-
molu a 200 mg ibuprofenu je podle SPC in-
dikována k léčbě krátkodobé středně silné 
bolesti, jako je bolest hlavy (nikoli migréna), 
bolest zad, menstruační bolest, bolest zubů, 
revmatická a svalová bolest, k léčbě symp-
tomů spojených s akutním zánětem horních 
cest dýchacích a chřipkou, k léčbě bolesti 
v krku a horečky. Tento přípravek je zvláště 
vhodný k potlačení bolesti, která vyžaduje 
silnější analgezii, než poskytuje samotný 
ibuprofen nebo paracetamol. Užívá se 
po dobu nezbytně nutnou pro zmírnění pří-
znaků, maximálně 3 dny.

Závěrem lze shrnout, že výhody nové fixní 
kombinace jsou velice signifikantní při 
léčbě akutní bolesti, kdy pacienti preferují 
výhody nového produktu spojené především 
s rychlostí nástupu účinku. 
Zároveň je důležité, že kontraindikace této 
fixní kombinace se neliší od kontraindikací 
jednotlivých monokomponentních pří-
pravků, jako jsou poruchy jater, ledvin, kar-
diovaskulární či cerebrovaskulární rizika. 
A při expedici je nutné s pacienty projít 
možná rizika, především dodržet nekombi-
nování s jakýmikoliv dalšími analgetiky 
a zvážit užívání u rizikových pacientů dle je-
jich farmakoterapie či diagnózy. V rámci 
obchodních návštěv i seminářů a konfe-
rencí budou probíhat odborné přednášky, 
kde bude stejně jako na výhody upozorněno 
i na možná rizika fixní kombinace.

Glenmark Pharmaceuticals 
Distribution, s.r.o.

inzerce

1 Slíva J., Časopis Bolest, 2020, ISSN 1212-0634
2 Slíva J., Časopis Bolest, 2020 ISSN 1212-0634
3 SPC Cetalgen, SÚKL, datum revize 1.9.2020
4  The Cochrane Library a vcetne produktu. Zdroj: Moore RA, Derry S, Aldington D, Wi en PJ. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane. Database of 

Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD008659. DOI: 10.1002/14651858.CD008659.pub3.; (nahlíženo 7.1.2021)
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Na polovinu září 2021 připravilo Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu ČR 
v rámci Operačního programu Pod-
nikání a inovace pro konkurence-
schopnost (OP PIK) dotační titul 
Digitální podnik. A tentokrát se 
usmálo štěstí i na lékárníky, kteří se 
mohou vejít do této výzvy, pokud 
plánují implementovat digitalizaci 
a automatizaci i ve vlastní lékárně.
O tématu automatizace výdeje léčiv 
v lékárně a o jeho přínosu pro její 
efektivitu se na stránkách Pharma 
Profitu informovalo již několikrát. 
Připomeňme ty největší benefity 
automatizace lékárny:
•  uplatnění odbornosti lékárníka 
na úkor dohledávání léků

•  úspora místa a možnost rozšíření 
oficíny na úkor skladu

•  omezení chybných výdejů a bez-
problémová kontrola padělků

•  možnost nepřerušeného provozu 
lékárny bez nároků na nové pra-
covníky

•  možnost zavedení elektronického 
prodeje jako způsobu obchodo-
vání budoucnosti

… a spousta dalších výhod.
Není důvod váhat. Kdo ví, kdy 
a zda vůbec bude další taková pod-
pora vypsána.

Výzva Digitální podnik je určena 
pro malé (dotace 40–45 %) 
a střední (dotace 30–35 %) podniky. 

Výše dotace je min. 1 mil. Kč; maxi-
málně 10 mil. Kč.
Společnost Helago-CZ, s.r.o., která 
na český a slovenský farmaceutický 
trh dodává a zajišťuje servis špičko-
vých výdejních automatů německé 
společnosti ROWA, se pro případ 
dotační výzvy Digitální podnik spojila 
s přední společností v oblasti dotač-
ního poradenství, a to Erste Gran-
tika Advisory, a.s., ze skupiny České 
spořitelny, která vám pomůže zpro-
cesovat všechny potřebné podklady 
pro získání projektu.
Právě nyní máte jedinečnou mož-
nost vyzdvihnout svoji profesi a lé-
kárnu, zmodernizovat ji na úroveň 
nadcházející doby, kdy elektronický 

obchod začíná být standardem 
ve všech profesích. 
Automatizace výdeje léků vás zbaví 
rutinní a nezáživné práce a po-
skytne vám čas pro vykonávání od-
borné činnosti a konzultací s klienty.
Buďte odvážní a za pomoci evrop-
ské dotace vybudujte pro své 
klien ty lékárnu nového tisíciletí, 
kam se budou rádi vracet pro radu 
a pomoc. Vybudujte moderní praco-
viště pro své kolegy a zaměst-
nance, ve kterém budou 
osvobozeni od rutiny a práce tam 
bude zábavou. Vybudujte efektivní 
a dobře fungující podnik, který bude 
vaší chloubou a potěšením.
Je čas.

Již 15. září 2021 bude otevřena dotační výzva s názvem Digitální podnik. Pokud se chystáte pořídit 
si pro vaši lékárnu moderní technologie a automatizovat výdej léčiv, je pro vás toto datum důležité. 
Objem financí není neomezený, platí tedy, že kdo dřív přijde…

Dotace 
na modernizaci
lékárny až 45 procent
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Roste zájem
o hypoalergenní
kosmetiku
Své místo na lékárenském trhu si dermokosmetika v posledních letech upevnila a podle vyjádření 
farmaceutů počet zákazníků, kteří se do lékárny kvůli své pleti přicházejí poradit, stoupá. 
Jak dále lékárníci potvrzují, roste zájem o hypoalergenní kosmetiku a také o přípravky 
na přírodní bázi.
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Pokud jde o pandemii covidu-19, podobně 
jako u dalších kategorií také v případě der-
mokosmetiky v jejím důsledku posílily on-
-line nákupy. Loni byly také přece jen slabší 
prodeje opalovací kosmetiky a kvůli lock-
downu museli v lékárnách, kde se na der-
mokosmetiku specializují, mají zřízené 
dermokoutky a poskytují dermoporadenství 
včetně diagnostiky pleti, tuto službu omezit. 
Navzdory tomu si na nedostatek klientů 
v kamenných lékárnách nestěžují, protože 
mimo jiné přibylo těch, kteří kvůli nošení 
ochranných pomůcek a používání dezinfe-
kčních přípravků potřebují řešit různé kožní 
problémy. „Nyní přichází dost lidí, které 
začal kvůli nošení respirátorů trápit ekzém či 
akné,“ říká Petra Ročková, dermoporadkyně 
Lékárny Benu na pražském Chodově, 
a Mgr. Ivona Tezzele z Lékárny Cyrmex v Po-

hořelicích dodává: „Během pandemie se 
zvýšila poptávka především po přípravcích 
na zvýšenou hydrataci pleti a pokožky 
rukou.“

Stěžejní je poradenství
Přestože e-commerce v kategorii dermokos-
metiky posílila, role a postavení kamenných 
lékáren neoslabilo. „Nic nenahradí osobní 
přístup lékárníka a jeho komplexní pohled 
na léčbu i péči o problematickou, alergickou 
nebo jinak na péči náročnou pleť,“ zdůraz-
ňuje PharmDr. Kateřina Nesejtová, vedoucí 
Lékárny Benu na Poliklinice Viniční v Brně. 
Že právě poradenství je pro ty, kteří mají 
s pletí problémy, při návštěvě lékárny zcela 
zásadní, potvrzuje Mgr. Daniela Vondráč-
ková, vedoucí lékárny Dr. Max v OC v Praze-
-Letňanech: „V posledních letech roste 

význam lékárny coby poradenského centra.“
Podobně se vyjadřuje i Petra Ročková: 
„Do lékárny přichází ne zrovna málo ne-
šťastných klientů, kteří mají doma plno pří-
pravků, do nichž, jak se říká, vrazili spoustu 
peněz, a žádný jim s jejich problémem ne-
pomohl. V případě dermokosmetiky není 
prvořadé prodat nějaký produkt, ale přede-
vším zjistit, co zákazníka trápí, diagnostiko-
vat jeho problémy a na základě toho mu 
poradit, jak by měl o pokožku pečovat. Musí 
jít o komplexní péči. Nestačí mít jen vhodný 
krém k dennímu a nočnímu ošetření, ale 
také používat vhodné přípravky na vyčištění 
pokožky. To pokaždé zákazníkům zdůrazňu-
jeme, protože ne vždy je to pro ně samozřej-
most.“
Na důležitost odborného poradenství pou-
kazují i výrobci. „Doporučení odborníka má 

stále velký vliv na finální rozhodnutí zákaz-
níka, proto klademe důraz na edukaci lékár-
níků a farmaceutických asistentů, aby měli 
přehled o portfoliu a benefitech konkrétních 
produktů, které pak předají svým pacientům 
a klientům,“ popisuje Mgr. Jana Kundratová, 
Ph.D., NAOS scientific manager Czech Re-
public & Slovakia.
Také firma CB21 Pharma sází na vzdělávání. 
„S lékárníky se snažíme spolupracovat 
na bázi produktových školení, osobní kon-
takt je nenahraditelný. Je to sice zdlouhavá 
cesta, ale zatím se vyplácí,“ pochvaluje si 
ředitelka jmenované společnosti Ing. Lenka 
Průšová.
PharmDr. Ivana Lánová, vedoucí lékárnice 
a odborná zástupkyně pražské Lékárny 
Benu v ulici K Pérovně, uvádí, že mít co nej-
více informací o produktech farmaceuti ví-

inzerce

MONITOR TRHU

M



ROZHOVOR  Monitor trhu

sledují krémy oční a noční. „Jedničkou v mi-
celárních vodách je zcela jistě růžová 
Bioderma, o niž je velký zájem,“ dodává.
Doba covidová a s ní spojená všelijaká ome-
zení, kdy byly uzavřeny nejrůznější služby 
včetně těch kosmetických, přinesla i určité 
nové tendence. „Během pandemie se lidé 
zaměřili na domácí péči, což se projevilo 
mimo jiné tím, že výrazně vzrostl segment 
pleťových pěsticích přípravků, jako jsou 
séra, kúry a masky,“ říká Lenka Průšová. Po-
tvrzuje to i Daniela Vondráčková: „V po-
slední době je velký zájem o séra a masky.“
Jak dále magistra Vondráčková zmiňuje, 
roste také zájem o hypoalergenní kosme-
tiku. Podobné zkušenosti má rovněž Ivona 
Tezzele: „Naše klientky se při výběru a ná-
kupu dermokosmetických přípravků mimo 
jiné dotazují, zda jsou hypoalergenní, neko-
medogenní a bez parfemace.“
I Zuzana Rajčániová, obchodní ředitelka 
společnosti Benepharma CZ, zdůrazňuje, že 
o to, zda je přípravek vhodný pro citlivou 
a problematickou pokožku a zda nemá aler-
gizující účinky, se spotřebitelé zajímají 
v podstatě automaticky.
A stejně, jako stoupá zájem o hypoalergenní 
kosmetiku, i nadále sílí preference přípravků 
na přírodní bázi. „V posledních letech se 
zvýšil zájem zákazníků o přírodní kosmetiku, 
jež neobsahuje konzervanty, silikony či 
sulfáty, které mohou být zdrojem různých 

tají: „Ideální je, když v lékárně od obchodních 
zástupců získáme odborné informace k novým 
přípravkům a také vzorky na vyzkoušení. I to, 
co si sami vyzkoušíme, se pak mnohem lépe 
doporučuje.“ 

Nejčastější problémy? Vše 
zůstává při starém
Výčet nejfrekventovanějších potíží s pokož-
kou, kvůli nimž lidé přicházejí do lékárny, se 
v podstatě nemění. Patří k nim atopická 
a citlivá pokožka a akné. „Největší zájem je 
stále o přípravky na aknózní a atopickou po-
kožku. Péče o tuto pleť musí být systematická 
a dlouhodobá, velmi často kombinovaná 
s lékovou terapií, a proto jako lékárníci 
můžeme pomoci komplexní radou,“ popi-
suje Kateřina Nesejtová. 
Také Ivona Tezzele má podobné zkušenosti. 
„Největší zájem je v našich lékárnách o der-
mokosmetiku především pro citlivou, ekze-
matickou a atopickou pokožku.
Ačkoliv výše popsané problémy převažují, už 
před časem začali lékárníci poukazovat 
na zvyšující se zájem o přípravky z takzva-
ného anti-age segmentu a o produkty 
na pigmentové skvrny. A tento trend přetr-
vává. „Kategorii dermokosmetiky podle naší 
zkušenosti vévodí krémy na vrásky,“ podo-
týká PharmDr. Zora Zoubková, vedoucí zno-
jemské Alphega lékárny U Sv. Anny, a její 
slova potvrzuje Ivona Tezzele: „V poslední 

době roste zájem o produkty z řad anti-age 
a antipigment.“ Zároveň dodává, že k nejob-
líbenějším v prvně jmenovaném segmentu 
patří produkty Neovadiol od Vichy a řada 
Eucerin Antiage Q10. 
Právě segment anti-age patří v případě 
značky Eucerin mezi prioritní. Helena Pec-
ková Vorlíčková zastupující tuto značku 
k tomu říká: „Každý segment z kategorie 
dermokosmetiky se chová jinak. Právě v tom 
označovaném anti-age zaznamenáváme 
velké množství novinek na trhu a zejména 
silné zastoupení privátních značek. To 
s sebou samozřejmě přináší velký konku-
renční tlak.“ 
Jak dále Helena Pecková Vorlíčková upozor-
ňuje, anti-age sortiment se čím dál víc seg-
mentuje: „Existují přípravky na první vrásky, 
jemné vrásky a linky, produkty na hluboké 
vrásky, na zralou pleť, dále pak na pleť 
s vráskami a zároveň s pigmentovými skvr-
nami a podobně. Spotřebitelé hledají multi-
funkční prostředky, tedy takové, které 
působí na několik známek stárnutí najed-
nou. Sortiment anti-age péče se obecně ne-
ustále rozšiřuje. Je proto nezbytné, aby 
tomuto trendu odpovídala i komunikace, 
která musí být zacílená na příslušnou sku-
pinu a jasná, tedy s jasně definovanými be-
nefity konkrétního produktu.“ 
Řada spotřebitelek nenakupuje v lékárně 
pouze dermokosmetiku, ale také kosmetiku 

dekorativní, jejíž nabídka se ovšem lékárnu 
od lékárny liší. Některé nabízejí z „dekora-
tivky“ v podstatě jen make-upy, v jiných lze 
zakoupit například i řasenky, rtěnky, tvá-
řenky či oční stíny. Například Kateřina Ne-
sejtová se vyjadřuje v tom smyslu, že u nich 
v lékárně je dekorativní kosmetika velmi 
okrajový sortiment. „U nás je zúžen pouze 
na pudry a make-upy s korektivním efek-
tem,“ podotýká. 
Ivana Lánová ze své zkušenosti uvádí, že 
z dekorativní kosmetiky se prodávají v pod-
statě jen make-upy. A Zora Zoubková k jme-
novanému sortimentu připojuje: „Stále 
velmi dobře prodáváme make-upy, v na-
bídce máme i další produkty z dekorativní 
kosmetiky značky La Roche-Possay, které se 
ale bohužel prodávají jen velmi okrajově.“
Široký sortiment dekorativní kosmetiky, 
který před časem ještě obohatila kosmetika 
značky Physician formula určená pro aler-
giky, nabízejí lékárny Dr. Max, především ty, 
v nichž jsou zřízeny dermokoutky. „Prodeje 
dekorativní kosmetiky v lékárně rostou ze-
jména v obchodních centrech, kde klientky 
využívají možnost otestovat si přípravky 
přímo na místě,“ říká Daniela Vondráčková. 

Kvůli covidu-19 posílila 
domácí péče
Podle Ivany Lánové se z dermokosmetických 
přípravků nejvíce prodávají denní krémy, ná-
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Klienti se čím dál víc 
zajímají o složení 

přípravků
„Jestli pozoruji oproti minulosti nějakou významnou 

změnu, je to rostoucí zájem o složení přípravků. 
V současnosti klientky běžně řeší, zda je přípravek 

testovaný na zvířatech, jestli obsahuje přírodní 
ingredience, je veganský, bez konzervantů a bez 
parfémů. Také zaznamenáváme, že se zákazníci 

zajímají i o obaly, zejména o to, zda jsou ekologicky 
šetrné. A za zmínku stojí rovněž fakt, že při koupi 

opalovací kosmetiky už většinou nemusím klienty 
přemlouvat, aby si zakoupili přípravky s vyšším 

ochranným faktorem.“
 
  

Petra Ročková,
dermoporadkyně, Lékárna Benu, Praha-Chodov

inzerce
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VÝBĚR NOVINEK

Beiersdorf
Eucerin Hyaluron-Filler Zjemňující pleťové sérum – ultralehké sérum 

zjemňuje póry a redukuje první vrásky, s antioxidační ochranou, zároveň 
vyplňuje vrásky a chrání pleť před agresivními faktory, obsahuje tři 
klíčové účinné látky – kyselinu hyaluronovou, glykolovou a mléčnou

Beneharma CZ
Kawar Peeling na obličej s pískem a minerály z Mrtvého moře – zrnka 

písku společně s minerály z Mrtvého moře pomáhají odstraňovat 
nečistoty, mastnotu a odumřelé buňky z pokožky, doporučuje se používat 

jednou týdně; Kawar Hydratační krém s minerály z Mrtvého moře – 
pokožku hydratuje a zároveň brání vzniku vrásek; Kawar Oční krém 

s minerály z Mrtvého moře – lehký oční krém na zklidnění a vyhlazení 
citlivých očních partií pomáhá vyhlazovat vrásky v okolí očí a eliminovat 

vznik tmavých kruhů pod očima
 

CB21 Pharma
Canneff CBD Oční krém s dvojím efektem – lehce se vstřebává a díky 
svému složení pomáhá vyhladit vrásky v okolí očí a eliminovat tmavé 

kruhy pod očima; Canneff CBD Matující gel-krém pro mastnou pokožku – 
lehká rychle vstřebatelná gelová emulze vyvinutá speciálně pro mastnou 

a lesknoucí se pleť s projevy akné 

Laboratoire Bioderma
Bioderma Photoderm Cover Touch SPF 50+ – 100% minerální make-up, 
díky „touch“ konceptu je dokonale prodyšný, a přitom krycí, vhodný pro 

mastnou a aknózní pleť; Sébium Gel moussant Actif – hloubkově 
a intenzivně čistí pleť, redukuje černé tečky a ucpané póry, je vhodný 

také pro mastnou a aknózní pleť 

Mark Distri
Sebamed Anti-Pollution Micelární voda pro normální a suchou pleť 
200 ml – s obsahem kyseliny hyaluronové; Sebamed Anti-Pollution 

Micelární voda pro mastnou a kombinovanou pleť 200 ml – obsahuje 
zinečnatou sůl a vilín, kromě vyčištění pokožky ji zároveň zmatňuje; 

Sebamed Anti-Pollution Hydratační gel 30 ml – lehký gel s UV faktorem 
se rychle vstřebává a díky svému složení pleť hydratuje; Sebamed Anti-

Pollution Denní krém 40 ml – stejně jako gel obsahuje mj. 
fermentovanou bakterii mléčného kvašení a koenzym Q 10

Saloos
CBD bioaktivní sérum 400 mg – pleťové sérum obsahuje vysoké množství 

CBD, které synergicky působí se sedmi jedinečnými posilujícími bio 
rostlinnými oleji, podle výrobce multiregenerační sérum viditelně 

zlepšuje vzhled atopické, aknózní a problematické pleti; CBD bioaktivní 
kosmetika – řada určená k péči o problematickou, ekzematickou 

a citlivou pokožku obsahuje hydrofilní odličovací olej, tělový olej, bio 
dětský olej a sprchový olej, přípravky mají vysoký obsah kanabidiolu; Bio 

královský peeling Argan & Q10 & Růže – omlazující růžový bio peeling 
odstraní nečistoty z pleti pomocí nejjemnějšího rýžového exfoliantu, 

omlazujícího bio arganového oleje a anti-age koenzymu Q10; Bio 
královský peeling Argan & Q10 & Bergamot – energizující citrusový bio 

peeling na obličej s bio arganovým olejem, vhodný pro všechny typy pleti 
včetně mladistvé a problematické
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Zvyšuje se také důležitost šetrnosti obalů 
vůči životnímu prostředí. Zuzana Rajčániová 
v souvislosti s tím vyzdvihuje, že přidanou 
hodnotou obalů jejich produktů Kawar je 
právě to, jak jsou přátelské k životnímu pro-
středí. „Nákupní chování spotřebitelů totiž 
čím dál víc ovlivňují obavy o životní prostředí 
a požadavky, aby obaly byly recyklovatelné 
nebo opakovaně použitelné,“ podotýká.
Také Jana Kundratová se zmiňuje o tom, že 
spotřebitelé se v poslední době nezajímají 
výhradně o samotné produkty, ale i o jejich 
obaly. „Čím dál důležitější roli hraje udržitel-
nost a eko balení. I naše společnost učinila 
v tomto ohledu patřičné kroky. Důležitou 
součástí našeho přístupu je kromě samot-
ného respektu k pokožce i respekt vůči pří-
rodě. Proto všechny objednávky, které putují 
k našim zákazníkům a partnerům, balíme 
ekologicky. Materiály, které k tomu použí-
váme, pocházejí z recyklovaných zdrojů 
nebo jsou plně recyklovatelné,“ vyjmeno-
vává.

Bez vzorků se nelze obejít
Na dotaz, o co se zákazníci při nákupu der-
mokosmetiky nejčastěji zajímají a do jaké 
míry jsou při výběru ovlivněni reklamou, při-
cházejí z trhu rozličné odpovědi, u nichž 
ovšem lze vystopovat určité jednotné ten-
dence. Podle Daniely Vondráčkové se zají-
mají o účinky přípravku a způsob jeho 
aplikace. Ivona Tezzele připojuje, že se 
klientky zajímají mimo jiné i o texturu pří-
pravku. 
Také cena je faktor, který hraje při výběru 
a nákupu svou roli, jak například uvádí Zora 
Zoubková, jež zároveň připojuje další po-
střeh. „Zákazníci si zvykli na akce a čekají 
na svůj oblíbený produkt ve výhodné na-
bídce.“ Rovněž Ondřej Šereda připouští, že 
tuzemští spotřebitelé stále hodně slyší 
na různé slevové akce a akce typu 2 + 1 
zdarma a podobně.
Lenka Průšová k otázce ceny zase říká: 
„U kosmetiky hraje stále ještě významnou 
roli, přesto však lidé začali být ochotní 

alergických reakcí. Moderními se stávají 
kosmetické přípravky založené na aromate-
rapii. Trendem jsou také produkty, které ob-
sahují různé rostlinné oleje lisované 
za studena,“ vyjmenovává Kateřina Nesej-
tová.
S tímto trendem souvisí i skutečnost, že 
spotřebitelé se čím dál víc zajímají o složení 
přípravků. „Dnes už je zcela běžné, že 
klientky zjišťují, jaké je složení produktů, zda 
neobsahují některé nevhodné látky. To dřív 
tak obvyklé nebylo,“ popisuje Petra Ročková 
a Zuzana Rajčániová připojuje: „Spotřebi-
tele zajímá, zda jde o kosmetiku s obsahem 
syntetických nebo přírodních látek. A při 
koupi přípravků na péči o pleť čím dál víc 
sázejí na přírodní produkty.“ 

Kyselině hyaluronové sílí 
konkurence
Již před rokem se ozývaly hlasy, že pokud 
jde o používané ingredience, vše už se takří-
kajíc netočí kolem kyseliny hyaluronové. Ne, 
že by se přestávala používat, ale na paty jí 
šlapou další účinné látky, které výrobci 
do svých přípravků přidávají. „Dříve jsme 
mohli pozorovat velký boom týkající se kyse-
liny hyaluronové. Ten sice přetrvává, zároveň 
se však nyní podobně dostává do centra po-
zornosti i kolagen. Spousta výrobců tak 
u svých značek přichází s novými produkty 
s obsahem kolagenu,“ upozorňuje Ondřej 
Šereda, key account manager společnosti 
Mark Distri. 
Rovněž Lenka Průšová poukazuje na to, 
že kyselina hyaluronová už není takovým tr-
hákem, a dodává: „Nyní ve složení produktů 
můžeme najít takové látky jako kmenové 
buňky, enzymy, peptidy, CBD či prebiotika.
Velkou pozornost věnují výrobci i obalům. 
Podle Ondřeje Šeredy u obalů dermokosme-
tických produktů přetrvává jednoduchost, 
čisté linie a střídmé barvy. Lenka Průšová 
zase poukazuje na to, že se čím dál víc 
rozšiřuje využití takzvaných airless obalů, 
tedy dávkovačů, u nichž není možné 
do produktu sahat.
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I podle vyjádření Ondřeje Šeredy lze v po-
sledních letech sledovat stoupající vliv so-
ciálních médií, zejména pak influencerů 
na Instagramu. „Právě spolupráci s nimi vy-
užíváme a také průběžně realizujeme různé 
slevové akce,“ podotýká.
O tom, jakou moc sociální sítě mají, ví své 
také Daniela Vondráčková: „Když jsme 
na Instagramu zmínili, že v našich kamen-
ných lékárnách je nově dostupná deko-
rativní kosmetika Physician formula, 
zaznamenali jsme obratem nevídaný zájem 
a nápor zákazníků.“
Sociálním sítím se rozhodně nedá upřít vliv 
mimo jiné na to, že se mezi spotřebiteli zvý-
šila informovanost o péči o pokožku, růz-
ných přípravcích a jejich účincích, ale 
i v tomto případě platí, že každá mince má 
dvě strany. Upozorňuje na to například Petra 
Ročková: „Dnes se setkáváme s mnohem 
větší informovaností zákazníků, ale ne vše, 
co se uvádí na sociálních sítích, je možné 
využít obecně, tedy pro každého. Jako pří-
klad mohu uvést například peeling, který je 
pro některý typ pleti vyloženě nevhodný.“
Stejně aktivní jako výrobci jsou v případě 
marketingových aktivit a podpory dermo-

kosmetického sortimentu i v mnoha lékár-
nách. V některých využívají pouze akce 
výrobců, ale v jiných je doplňují i akcemi 
vlastními. „Kromě akcí výrobců máme i své 
pravidelné měsíční akce a rovněž, i když ne 
pravidelně, vydáváme katalog dermokos-
metiky,“ říká Ivana Lánová. 
Aktivity v lékárnách Dr. Max nastiňuje Danie la 
Vondráčková: „Vydáváme interní dermo-
leták, dermosortiment podporujeme nejen 
akčními cenami, ale také promočními ak-
cemi a využíváme i televizní reklamu.“
Velkou pozornost kategorii dermokosmetiky 
věnují rovněž v lékárnách Cyrmex. „Za zá-
sadní považuji kvalitní vystavení zboží, které 
klienty upoutá. Pokud jde o akce výrobců, 
vždy o nich zákaznice předem informujeme. 
Velmi se nám také osvědčily takzvané der-
modny, které jsme, než přišla omezení kvůli 
covidu-19, v našich lékárnách pravidelně 
organizovali. Během nich jsme zájemcům 
měřili hydrataci pokožky, rozdávali vzorky 
a zodpovídali dotazy klientů,“ popisuje 
Markéta Debefová.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

za kvalitu platit. Pochopili, že ne všechny ko-
nopné šampony či krémy jsou stejné.“ A Ka-
teřina Nesejtová k tomu doplňuje: „Dnes už 
cena není vždy faktor, který určuje prodej-
nost nového přípravku.“
Nesporný vliv má rovněž reklama, ale spo-
třebitelé ne vždy produkt z reklamy nakonec 
koupí. „Nové přípravky známých dermokos-
metických řad mají vždy podporu v reklam-
ních kampaních a podléhají sezonním 
cyklům. Zákazníci mají také víc a víc infor-
mací ze sociálních sítí o vlastnostech jed-
notlivých přípravků. Ne vždy jsou získané 
informace správné a při konzultacích v lé-
kárnách musíme občas argumentovat nebo 
vysvětlovat, proč se produkt z reklamy pro 
dotyčného nehodí,“ popisuje Kateřina 
Nesejtová.
Také Ivana Lánová připouští, že někdy jsou 
klienti ovlivněni i reklamou: „Ne vždy si ale 
přípravek koupí. Často si nechávají v lé-
kárně poradit.“
A právě když je řeč o poradenství, od 
farmaceutů i výrobců opakovaně zaznívá, 
že v případě dermokosmetiky hraje nezastu-
pitelnou roli, když si zákazník může přípra-
vek vyzkoušet, tedy když mu mohou 

nabídnout vzorek. „Velmi dobře funguje cí-
lené rozdávání vzorků, které nám poskytují 
výrobci. Klientky si rády takový vzorek doma 
vyzkoušejí, a pokud jim vyhovuje, do lékárny 
se vrátí a přípravek si koupí,“ říká Mgr. Mar-
kéta Debefová, jednatelka a odborná zá-
stupkyně Lékáren Cyrmex.
Na to, že se velmi dobře osvědčují testery, 
poukazuje i Lenka Průšová: „Lidé si vyzkou-
šejí vzorek, poté koupí velké balení. U dal-
ších produktů stejné značky pak nakoupí 
i bez testeru, věří, že když nebyli zklamáni 
poprvé, nebudou ani podruhé.“

Rub a líc sociálních sítí
Pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že se der-
mokosmetika řadí mezi kategorie, u nichž 
roste vliv sociálních médií. A výrobci potvrzují, 
že je pro prezentaci svých produktů hojně vy-
užívají. „Velmi osvědčenou formou prezentace 
jsou promoční akce v lékárnách. Zároveň je klí-
čové i doporučení lékaře. Velkou pozornost vě-
nujeme i on-line kanálům, a to Facebooku či 
Instagramu. Pro naše zákazníky máme vytvo-
řené kampaně na sociálních sítích, včetně od-
borných i lifestylových streamů,“ vysvětluje 
Jana Kundratová.
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Problémů 
s padáním vlasů
v době pandemie
přibylo
Po mnoho let přicházeli spotřebitelé do lékárny pro vlasovou kosmetiku hlavně proto, že potřebovali řešit problémy 
s výskytem vší, padáním vlasů, lupy a citlivou vlasovou pokožkou. V důsledku koronavirové pandemie 
ale došlo v kategorii vlasové kosmetiky k určitým přesunům.
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Problémů 
s padáním vlasů
v době pandemie
přibylo

vlasů. Lidé začali v hojném počtu navštěvo-
vat lékárny, kde žádají radu, jak s tímto pro-
blémem bojovat a jakou léčbu zvolit.“
Rovněž Mgr. Vlastimil Kakrda, vedoucí Benu 
lékárny v Mariánských Lázních, zazname-
nává hodně klientek, které si po proděla-
ném covidu-19 na padání vlasů stěžují. 
„Řešíme to několikrát za týden,“ podotýká.
Lékárníci sice registrují vyšší počet zákaz-
níků s padáním vlasů, u ostatních problémů 
s vlasy, kvůli nimž lidé přicházejí do lékárny, 
je ovšem stav víceméně setrvalý. „Obracejí 
se na nás hlavně lidé, kteří mají problém 
s lupy a se suchou a přecitlivělou pokož-
kou,“ říká PharmDr. Zora Zoubková, vedoucí 

Podobně jako u jiných kategorií také u vla-
sové kosmetiky v uplynulých měsících posi-
lovala e-commerce. Například vedoucí 
pražské lékárny PharmGo Na Florenci 
PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., na dotaz, jaké 
pozoruje u vlasové kosmetiky nákupní zvyk-
losti klientů, uvádí: „Řekl bych, že se zájem 
zákazníků přesouvá od vlasové kosmetiky 
spíše k doplňkům stravy na posílení růstu 
vlasů a jejich zpevnění. Přece jen značkovou 
dermokosmetiku už klienti shánějí přede-
vším v e-shopech, což podpořila zejména 
koronavirová epidemie.“
Také Ing. Soňa Remová, produktová mana-
žerka společnosti Vitar, upozorňuje, že se 
všeobecně zvedla poptávka po zboží 
v e-shopech, a Kateřina Schotliová, specia-
listka PR a marketingu společnosti Pilulka, 
popisuje: „V našem e-shopu patří mezi nej-
častěji nakupované produkty z kategorie 
vlasové kosmetiky šampony, které pomáhají 
řešit nějaký zdravotní problém od seborey 
přes citlivou pokožku až po padání vlasů. 
Vzhledem k tomu, že naši nabídku rozšiřu-
jeme také o profesionální vlasovou kosme-
tiku, zaznamenali jsme rovněž velký nárůst 
poptávky po šamponech, které se objevují 
v reklamách. Zákazníci začínají experimen-
tovat a je zřejmé, že reklama funguje.“

Méně kontaktů, méně vší
Spektrum potíží s vlasy, kvůli nimž lidé míří 
do lékárny pro radu a vhodný přípravek, 
který jim je pomůže vyřešit, se ani v posled-
ním roce nezměnilo. Jak ale lékárníci 
a s nimi i výrobci potvrzují, distanční výuka 
po většinu minulého školního roku způso-
bila, že se mezi dětmi tolik nevyskytovaly 
vši, takže se snížila poptávka po přípravcích 
na jejich likvidaci. 
Výrazný pokles prodejů přípravků proti vším 
potvrzuje například Klára Badalová, DiS., 
z Magistra Lékárny U Polikliniky v pražských 
Modřanech. Také Mgr. Jitka Junová, vedoucí 
pražské Elie lékárny, poukazuje na to, že 
prodeje přípravků proti vším se v covidovém 
období dramaticky snížily.
Někteří lékárníci ale zkušenosti s výrazným 
opadnutím zájmu o jmenované přípravky 
nemají. „Přijde mi, že jsme v důsledku dis-
tanční výuky nijak výrazný propad v prode-
jích přípravků na vši nepocítili. Děti sice 
nechodily do školy, ale mateřské školy byly 
otevřené neustále. Maminky tedy přípravky 
proti vším i nadále nakupovaly. Zároveň se 
na začátku prázdnin otevřely příměstské tá-
bory a sportovní soustředění, a možná 
i proto jsme pokles prodejů v tomto seg-
mentu nezaznamenali,“ vysvětluje 

Mgr. Petr Mašát, marketingový ředitel ře-
tězce Lékáren IPC.
Pokud jde o výrobce, snížený zájem o pří-
pravky na likvidaci vší v uplynulém období 
potvrzují jednohlasně. „Napadení vší dět-
skou neboli pedikulóza je druhé nejčastější 
dětské onemocnění hned po nachlazení. 
V dětských kolektivech se vším prostě velmi 
daří. Covidová opatření a fakt, že děti 
během posledního školního roku do školy 
téměř nechodily, poznamenaly i osobní ná-
vštěvy lékáren, kam chodilo méně lidí. To 
mělo samozřejmě dopad i na prodeje vý-
robků Predator Parazit v sadě skládající se 
z funkčního séra, šamponu a hřebínku. 
V souvislosti s letními prázdninami a poby-
tem dětí na táborech lze samozřejmě před-
pokládat, že se výskyt vší v dětských 
kolektivech opět zvýšil, takže poptávka 
po přípravcích na jejich likvidaci v lékárnách 
postupně poroste,“ říká Soňa Remová.
Další postřehy připojuje Mgr. Magdaléna 
Bartková, senior brand manager společ-
nosti Omega Pharma: „Dramatický propad 
trhu v důsledku různých restrikcí a zavření 
škol jsme zaznamenali již loni v březnu 
a v podstatě přetrvává dodnes. Prodeje pří-
pravků na vši se tehdy propadly o 50 pro-
cent. Navzdory tomu, že letos na jaře už 
jsme prodeje srovnávali se stejným loňským 
obdobím, kdy už platila různá omezení, trh 
měl neustále klesající tendenci. Ne, že by se 
dostal vyloženě na nulu, protože toto in-
fekční onemocnění se v populaci objevuje 
stále, ale kvůli omezeným kontaktům ze-
jména v dětských kolektivech je šíření ná-
kazy zpomalené. Největší propad je patrný 
v segmentu repelentních a preventivních 
přípravků.“ 
Magdaléna Bartková zároveň poukazuje 
na takzvané vyčištění kategorie: „V době 
před covidem-19 nabízely lékárny široký 
sortiment přípravků na likvidaci vší, ať už jde 
o jejich formy či značky. V době poklesu 
zájmu o tyto produkty je lékárny doprodá-
valy a následně je doplňují jen velmi opa-
trně.“ 

Padání vlasů takřka 
na denním pořádku
Zatímco lidí, kteří do lékárny přicházejí pro 
přípravky na likvidaci vší, v posledním roce 
ubylo, významně se naopak zvýšil počet 
těch, kteří po prodělaném onemocnění 
covid-19 trpí padáním vlasů. Lékárníci to 
pociťují dnes a denně.
„Vlasová kosmetika patřila v lékárně vždy 
k žádaným artiklům. V poslední době se zvý-
šil zájem zákazníků o přípravky, které mohou 

zlepšit potíže s vypadáváním vlasů coby dé-
letrvajícím následkem prodělané covidové 
infekce,“ říká PharmDr. Jana Ulvrová, ve-
doucí Pilulka Lékárny na Senovážném ná-
městí v Praze, a zdůrazňuje, že každému 
klientovi s uvedeným problémem je třeba 
vysvětlit, že účinky přípravků na padání 
vlasů se projeví nejdříve za dva až tři mě-
síce.
I Petr Mašát při popisu, s jakými problémy 
se na ně zákazníci obracejí nejčastěji, zmi-
ňuje stoupající počet klientů, které trápí pa-
dání vlasů: „V pandemickém období nastala 
změna. Po prodělané nemoci covid-19 se 
začaly objevovat následky v podobě padání 
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Apremeda
Plantur 21 #longhair Booster – sérum na pokožku hlavy s nutri- 

-kofeinovým komplexem, které dodá energii vlasovým kořínkům i ve dny, 
kdy nejsou vlasy umyté Plantur 21 #longhair Nutri-kofeinovým 

šamponem; Alpecin Coffein Shampoo C1 Black Edition – šampon 
s kofeinem v novém černém provedení a s novou vůní, navržen pro 

udržení vlasů po delší dobu, podle výrobce při každém použití posiluje 
kořínky vlasů a pomáhá vlasy trvale zachovat

Beiersdorf
Eucerin DermoCapillare – šampony proti lupům, vypadávání vlasů, suché 

a svědící vlasové pokožce a citlivé pokožce hlavy jsou postupně 
doplňovány vlasovými toniky

Omega Pharma
Paranit Extra Silný šampon – doplňuje loňskou novinku Paranit Extra 

Silný Sprej, podobně jako u spreje i u šamponu výrobce deklaruje, že má 
klinicky prokázanou účinnost a odstraní vši do pěti minut, díky obsahu 

pěnicích složek se po použití z vlasů jednoduše vymyje

Pierre Fabre Dermo – Cosmétique Tchequie
Klorane Sérum proti vypadávání vlasů s chininem a bio protěží alpskou – 
pro všechny typy vypadávání vlasů, pro muže, ženy i pro kojící maminky, 
s 98 % složek přírodního původu; Klorane Tuhý šampon s mangem pro 

suché vlasy – praktický, ekologický tuhý šampon vhodný pro celou rodinu 
včetně dětí od 3 let.

Vitar
Revitalon Vlasové sérum 50 ml – bezoplachová péče na podporu růstu 

vlasů a omezení jejich vypadávání

V
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složkami přírodního původu a které je ur-
čeno na všechny typy vypadávání vlasů,“ 
objasňuje Zdeňka Hráčková.
Společnost Vitar má zase nachystanou no-
vinku v podobě Revitalon Vlasového séra. 
„Jedná se o bezoplachovou péči určenou 
na podporu růstu vlasů a omezení jejich vy-
padávání,“ říká Soňa Remová.
Plantur 21 #longhair Booster je název no-
vinky, která rozšířila známou řadu Plantur 21 
pro podporu přirozeného růstu vlasů. „Toto 
sérum na pokožku hlavy s nutri-kofeinovým 
komplexem dodá energii vlasovým kořínkům 
i ve dny, kdy si nemyjete vlasy Plantur 21 
#longhair Nutri-kofeinovým šamponem,“ vy-
světluje Aneta Plicková a připojuje infor-
mace o další novince s názvem Alpecin 
Coffein Shampoo C1 Black Edition: „Jde 
o úspěšný produkt Alpecin Coffein Sham-

znojemské Alphega lékárny U Sv. Anny. 
Také Jitka Junová se zmiňuje o tom, že s klien ty 
řeší nejčastěji problémy s lupy, suchou 
či naopak mastnou pokožkou a samozřejmě 
padání vlasů. I Jana Ulvrová mezi častými 
problémy, které zákazníci řeší dlouhodobě, 
vyjmenovává nadměrnou tvorbu lupů, zvý-
šenou citlivost vlasové pokožky a další kožní 
onemocnění. „Jakmile se nějaký dyskomfort 
v souvislosti s vlasy objeví, lidé si přijdou 
pro radu právě do lékárny,“ dodává.
Na dotaz, zda do lékárny přicházejí i zákaz-
níci, kteří nemají žádné problémy, ale chtějí 
si koupit kvalitní produkty určené k péči 
o vlasy, Tomáš Arndt odpovídá: „Takoví klien ti 
jsou v menšině. Jedná se spíše o turisty 
nebo o cizince žijící dlouhodobě v Praze.“ 
Vlastimil Kakrda pak připojuje: „Do lékárny 
přicházejí především lidé s většími a dlouho-

dobějšími problémy s vlasy. Existuje ovšem 
i druhá skupina, v níž jsou zastoupeni ti, 
kteří hledají kvalitu a dobrou radu. Do lé-
kárny jdou proto, že v drogerii jim nikdo ne-
poradí.“ 

Novinky obohacují 
nejžádanější sortiment
V souvislosti se stoupajícím počtem lidí trpí-
cích padáním vlasů hlásí výrobci vlasové 
kosmetiky výrazný růst segmentu šamponů 
a dalších přípravků, které jsou na jmeno-
vaný problém určeny. „Za nárůstem často 
stojí doplňky stravy, ale i séra a šampony 
slaví svůj úspěch,“ upozorňuje Zdeňka Hráč-
ková, product manager Klorane společnosti 
Pierre Fabre Dermo – Cosmétique Tchequie. 
Také Helena Pecková Vorlíčková zastupující 
značku Eucerin poukazuje na zvýšení pro-

dejů jejich produktů ze segmentu pří-
pravků na vypadávání vlasů a Bc. Aneta 
Plicková, produktová manažerka společ-
nosti Apremeda, připojuje: „Kromě posí-
lení segmentu výrobků na padání vlasů 
jsme během pandemie zaznamenali i ná-
růst prodejů šamponů a kondicionérů 
s pigmenty, které pomohly spotřebitelům 
překlenout období, kdy nebylo možné na-
vštívit kadeřníka.“
Také většina novinek, které se v uplynu-
lých měsících objevily na trhu, je určena 
na aktuální velmi frekventovaný problém. 
„Kromě tuhého šamponu Klorane s man-
gem pro suché vlasy, který mohou použí-
vat dospělí i děti od tří let, jsme na trh 
uvedli i Klorane Sérum proti vypadávání 
vlasů s chininem a bio protěží alpskou. 
Jde o sérum, které je z 98 procent tvořeno 
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poo C1 v novém cool černém provedení 
a s novou vůní. Je navržen pro udržení vlasů 
po delší dobu. Při každém použití posiluje 
kořínky vlasů a pomáhá vlasy trvale zacho-
vat. Dědičné vypadávání vlasů a vypadávání 
vlasů způsobené věkem se díky němu zna-
telně zpomalí. S přibývajícím věkem se 
kvalita vlasů snižuje. Kofein obsažený 
v šamponu Alpecin dokáže tento přirozený 
proces změnit a zajistit, že vlasy zůstanou 
zachovány déle.“
S novinkou přišla i společnost Omega 
Pharma. Zatímco loni uvedla na trh Paranit 
Extra Silný Sprej proti vším a hnidám, letos 
svůj sortiment rozšířila o Paranit Extra Silný 
šampon, o němž Magdaléna Bartková říká: 
„Stejně jako Paranit Extra Silný Sprej má 
i šampon klinicky prokázanou účinnost 
na vši do pěti minut. Je určený pro spotřebi-
tele, kteří preferují šamponové formy pří-
pravků na vši. Díky obsahu pěnicích složek 
se šampon po použití z vlasů jednoduše vy-
myje.“ 

Osvědčené přípravky 
hrají prim
Pokud jde o nákupní zvyklosti, má na ně vliv 
několik faktorů, ale každopádně platí, že 
osvědčené přípravky lidé nemění. Jak zdů-
razňuje Helena Pecková Vorlíčková, mezi kri-
téria, podle nichž se spotřebitel při výběru 
vlasové kosmetiky rozhoduje, patří účinnost 
a spolehlivost přípravku: „Pokud je spotřebi-
tel s přípravkem spokojen a ví, že ,funguje‘, 
zůstává mu věrný.“
I když svou roli hraje například i reklama, 
stále platí, že většina spotřebitelů dá na od-
borné rady. „Je pravda, že reklama má velký 
vliv, vždy v lékárně poznáme ze zájmu lidí, že 
jsou konkrétní produkty aktivně promovány 
v reklamě,“ podotýká Zora Zoubková a při-
pojuje: „Je ale také třeba říct, že zhruba před 
třemi čtyřmi roky do lékárny přicházeli zá-
kazníci prakticky jen pro jeden konkrétní 
produkt, zatímco dnes už se přijdou poradit. 
Sdělí nám, co je trápí, a nechají si poradit, 
co by jim mohlo pomoci.“
I Vlastimil Kakrda připouští, že se spotřebi-
telé nechávají ovlivnit reklamou a také se 
ptají na kvalitu a cenu produktu. Zároveň 
uvádí: „Mám radost, že se zákazníci zastaví 
pro radu a rozebírají s námi složení pří-
pravků. Leckdy mají totiž vyzkoušeno i něko-
lik produktů a jejich zkušenosti jsou pro nás 
dobrou zpětnou vazbou.“
Na stěžejní význam osvědčených produktů 
upozorňuje rovněž Klára Badalová: „Nejčas-
těji si zákazníci chodí pro již známé a osvěd-
čené přípravky. Až ve chvíli, kdy daný 
přípravek přestane fungovat, jsou ochotni 
zkusit něco jiného.“ Jak dále uvádí, klienty 
nejvíce zajímá výsledek: „Jednoduše ře-
čeno, jestli jim přípravek bude fungovat, či 
nikoliv. Většinou dají na doporučení lékaře, 
známých, ale i nás farmaceutů, občas se 
spolehnou i na reklamu.“
O svých zkušenostech s vlivem reklamy 
a odborného poradenství se zmiňuje i Petr 
Mašát: „Mnoho klientů dá na radu odbor-
níka. Často přicházejí ovlivněni reklamou, 
ale jakmile popíší svůj problém, expedient 
obratem vysvětlí, jaký přípravek by byl nej-

U
U přípravků na vši 

zákazníci cenu příliš neřeší

„Pokud jde o přípravky na likvidaci vší, zákazníci preferují spíše ty s přírodním složením. 
Někteří mají zájem o balení ještě se šamponem nebo se speciálním hřebenem, 

takzvaným všiváčkem. Cena nehraje u těchto produktů příliš výraznou roli, řekl bych, že 
se rodiče nesnaží výrazně ušetřit, ale chtějí vši hlavně co nejrychleji a nejúčinněji zničit.“

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., 
lékárna PharmGo, Praha
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sítích. „Naše kampaň na novinku proti vypa-
dávání vlasů probíhala především prostřednic-
tvím sociálních sítí, zapojili se do ní influenceři, 
ale samozřejmě jsme v jejím rámci pořádali 
například i prodejní akce v lékárnách,“ vyjme-
novává Zdeňka Hráčková. 
Využívány jsou ale rovněž tradiční způsoby 
prezentace, které neztrácejí na významu. 
„V případě vlasové kosmetiky nabízíme spe-
ciální cenově výhodná balení, využíváme 
i on-line komunikaci, PR podporu a po-
dobně. Nyní se zaměřujeme právě na pro-
blém padání vlasů a nabízíme kombinaci 
Eucerin šamponu v balení s vlasovým toni-
kem,“ popisuje Helena Pecková Vorlíčková 
a Soňa Remová připojuje, že při uvádění 
produktů na trh se velmi osvědčuje sam-
pling a z hlediska zvýšení prodejů nese své 
ovoce, pokud výrobce nabídne balení s urči-
tým množstvím přípravku zdarma. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Naopak pro celou kategorii vlasové kosme-
tiky platí, že roste popularita produktů 
na přírodní bázi. „Klienti se při nákupu zají-
mají, zda přípravky obsahují přírodní ingre-
dience a nedráždí pokožku. U produktů 
na likvidaci vší je pro ně podstatné, zda se 
dají jednoduše aplikovat,“ vyjmenovává Petr 
Mašát a jeho slova potvrzuje Tomáš Arndt: 
„Stává se, že zákazníci vyloženě požadují 
přípravky ze segmentu přírodní kosmetiky, 
které už mnohdy ani nejsou součástí běž-
ného sortimentu lékáren.“
Soňa Remová k trendům, které jsou u vla-
sové kosmetiky patrné čím dál víc, doplňuje: 
„Vlasová kosmetika se všeobecně zbavuje 
parabenů a silikonů, zaměřuje se na vegan-
ské produkty. Více se myslí na recyklaci, 
a tím i na snížení zbytkového odpadu, popří-
padě druhotné využití prázdných obalů.“
Zdeňka Hráčková zase podotýká: „Značka 
Klorane sází na přírodní řešení problémů 
například s vypadáváním vlasů, nejen co se 
týká složení samotných přípravků, ale také 
pokud jde o obaly, které jsou šetrné vůči ži-
votnímu prostředí.“

O obalech mluví rovněž Helena Pecková Vor-
líčková, když upozorňuje, že v souladu se 
strategií udržitelnosti a s odpovědností 
značky Eucerin jsou nyní šampony nově pro-
dávány bez papírových obalů.
 
Sociální sítě upevňují svou 
pozici
Už nějaký ten pátek se poukazuje na to, že 
u vlasové kosmetiky podobně jako u dalších 
kosmetických kategorií jsou při prezentaci 
produktů čím dál víc využívány sociální sítě. 
V uplynulém období svou pozici rozhodně 
upevnily a využívá je většina výrobců. „Pro 
značky Alpecin a Plantur 39 dlouhodobě vy-
užíváme televizní kampaně. Produkty řady 
Plantur 21 však mají mladší cílovou sku-
pinu, kterou jsme se rozhodli oslovit pro-
střednictvím sociální sítě Instagram 
a ve spolupráci s influencerkami,“ říká 
Aneta Plicková. 
Také značka Klorane se během jarní dvou-
měsíční kampaně objevovala na sociálních 

vhodnější. Dá se tedy říct, že zákazníci pak 
nakonec zkoušejí třeba i nové a pro ně do té 
doby neznámé přípravky.“ 

Chemie je takříkajíc out
Jedním z faktorů, který má tu větší, tu menší 
vliv na výběr jakéhokoliv produktu, je jeho 
cena. Pochopitelně i v případě vlasové kos-
metiky se o ni nakupující zajímají. Nelze ale 
říct, že by u všech produktů z této kategorie 
hrála stejnou roli. „U přípravků na vši spo-
třebitelé očekávají, že zaberou rychle a že 
jsou spolehlivé a jednoduše se aplikují. Sa-
motná cena těchto produktů není důležitá. 
Potvrzuje to i skutečnost, že náš přípravek 
Paranit si upevňuje pozici na českém trhu, 
přestože je jeho cena nastavena výš,“ říká 
Magdaléna Bartková. 
Také Vlastimil Kakrda poukazuje na to, že 
u přípravků na vši se nákupy neřídí primárně 
cenou: „Jde většinou o jednorázové a nutné 
nákupy, při nichž se zákazníci nerozmýšlejí 
a vezmou, co jim nabídneme. Snažíme se, 
aby náš výběr byl kvalitní a použitelný 
v praxi.“
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Od dětství jsem 
milovala vůni 
lékárny
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Proč jste si vybrala studium farmacie?
Faktorů bylo několik. Už od dětství mě svou vůní fascinovala lékárna 
v Kloboukách u Brna, kde odmalička bydlím. Ve škole mě navíc bavila che-
mie a biologie a určitě hrála roli ve výběru povolání i chuť pomáhat lidem.

Jak dlouho pracujete za tárou?
S dvouletou přestávkou na mateřskou dovolenou už od roku 1997, 
tedy 22 let.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Nejraději mám kontakt s pacienty, s mnohými se známe dlouhá léta. Naplňu-
jící je komunikace se staršími lidmi, kteří ocení čas a zájem, který jim člověk 
věnuje. Úžasné jsou i malé děti, jejich zvídavost. Zpestřením je i práce v labo-
ratoři, které máme v naší lékárně naštěstí stále dost. Nejméně mě naopak 
baví „papírování“ a neustále se měnící úhrady, legislativa, nařízení a opat-
ření.

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Přála bych lékárenství i celému zdravotnictví méně administrativy 
a více času na pacienty. 

Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Četbou Pharma Profitu se lékárník rozhodně lépe zorientuje v aktuálních 
tématech a trendech, ukazuje, kam lékárenství směřuje. Osobně mám 
nejraději rubriku Za tárou.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Jedná se o lékárnu v malém městě, využívají ji i pacienti z okolních vesnic, 
kteří navštěvují lékaře v našem zdravotním středisku. Ordinují tu tři obvodní 
lékaři, dětský lékař, několik specialistů, zubař, funguje tu i fyzioterapie. 
Máme stálou klientelu, s pacienty se setkáváme opakovaně, a tak máme 
i úžasnou zpětnou vazbu. Je vidět, že pacienti jsou spokojení, přijdou podě-
kovat i pochválit. Dokáží ocenit naši práci. Často slyším i mimo lékárnu: 
„Moc dobře jste mi poradili.“ Hodně nás navštěvují starší lidé, ale i maminky 
s dětmi. 

1 O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
Zájem je ovlivněn ročním obdobím a momentální situací. V dobách covidových 
jsou to vitaminy a přípravky na imunitu, v jarním a letním období přípravky 
na opalování, po opalování, proti alergiím, průjmům, nevolnostem, dále pří-
pravky, které je vhodné mít v lékárničce při cestování.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Pro naše zákazníky máme vlastní letáky, plakáty, stojánky na táry, mincovníky 
i obrazovky, které pomáhají zákazníky upozornit na akční produkty. Pořádáme 
různě zaměřené konzultační dny a ochutnávky a věnujeme se poradenství. Oblí-
bené jsou například dermodny, během nichž měříme hydrataci pokožky, rozdá-
váme vzorky, popřípadě poradíme vhodný kosmetický přípravek. Zákazníci si 
také chválili kardiodny, poradenství v péči o oči, dentální hygienu a konzultace 
ohledně veterinárních přípravků. 

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Školení navštěvuji, určitě je nutné neustále doplňovat vědomosti a zdokonalo-
vat komunikaci s pacienty. I v rámci naší firmy pravidelně probíhají školení 
na různá témata. 

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás?
Určitě se bude dále více přesouvat do on-line prostředí a elektronizovat. Ráda 
bych ale, aby v lékárenství zůstal zachován kontakt s klientem a osobní přístup, 
protože ten naši pacienti ocení nejvíc.

Jakou nejhumornější příhodu 
jste za tárou zažila?
V současné době máme nepřeberné množství úsměvných zážitků s vyzvedává-
ním elektronických receptů prostřednictvím občanských průkazů nebo mobilů, 
které naši pacienti mnohdy neumějí ani odemknout. Ale jsou učenliví a my jim 
ochotně pomáháme.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
U dobré knihy, hudby nebo projížďkou na kole či procházkou v lese.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Při rýmě určitě nedám dopustit na Sinupret. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Mgr. Bohdana Majerová 
o sobě

Pocházím z Klobouk u Brna, kde odmalička bydlím a také pra-
cuji, takže mám velmi osobní vztah k mnohým návštěvníkům 
lékárny.
Ráda cestuji po světě i České republice, ať už je to na kole, 
pěšky, vlakem, autem nebo na motorce. Potěší mě také relaxace 
při práci na zahrádce, dobrá hudba, pěkný koncert a určitě na 
mě sedí i označení knihomol. 

Lékárna Cyrmex
Masarykova 5/3, Klobouky u Brna

Po–Pá: 7.30–17.00
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V příštím čísle si přečtete

Tomu, jak se po loňských 
enormních nárůstech prodejů dál 

rozvíjí kategorie přípravků 
na podporu imunity, se budeme 

věnovat v rubrice Pharma sezona.

Vše důležité, co zazní na 13. kongresu 
Pharma Profit v Praze, bude obsahem 
speciální přílohy.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O nedostatcích v systému odmě-
ňování lékárenské péče i o tom, co 
by bylo třeba v něm zásadně změ-
nit, jsme si povídali s prezidentem 
České lékárnické komory 
Mgr. Alešem Krebsem, Ph.D.

Rubrika 
Monitor trhu
Nejčastější kožní problémy, kvůli 
nimž lidé chodí pro dermokos-
metiku do lékáren, se nemění. 
Jak ale lékárníci potvrzují, 
zákazníci mají čím dál větší 
zájem o hypoalergenní přípravky 
a produkty na přírodní bázi.

Rubrika 
Lékárna při cestě
Lékárna Benu na pražském 
Chodově se pyšní dermocent-
rem a nebývale širokým sorti-
mentem dermokosmetiky. 
Ačkoliv jde o velkou lékárnu 
v obchodním centru, má věrnou 
klientelu a rodinnou atmosféru.

Rubrika 
Pharma sezona
V důsledku pandemie zazna-
menali farmaceuti menší 
zájem o přípravky na likvidaci 
vší, ale prakticky všichni potvr-
zují, že přibylo lidí, kteří se 
po prodělaném covidu-19 
potýkají s padáním vlasů.
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V rámci rubriky Monitor trhu 
se podíváme na to, co je nového 
v kategorii zdravotnických potřeb 
a o jaké produkty mají spotřebitelé 
největší zájem.
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