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ÚvodníkAni tentokrát mi to nedá, abych nezmínila jeden článek, na který jsem narazila koncem ledna. 
Jeho titulek zněl: Děti zlenivěly a tloustnou. Jak je zase přitáhnout ke sportu? Jeho autor v něm 
mimo jiné uvádí výsledky průzkumu, v jehož rámci Česká unie sportu oslovila 1 700 tuzemských 
klubů. Z jejich odpovědí vyplynulo, že 40 procentům z nich se po prázdninách nevrátil do
statečný počet dětí a že ani nábory obvyklé na začátku každého školního roku tento
krát nesrovnaly předchozí úbytek členů. Kromě toho v článku také upozorňuje 
na vzrůstající obezitu u dětí. „Pediatři popisují nárůst obezity u dětí, třeba loni 
v říjnu jí trpělo 16 procent dětí, což je o šest procent více než před pěti lety. Jde 
tedy o dramatické zvýšení, které lékaři připisují právě lockdownovým časům,“ píše.
Není sporu o tom, že distanční výuka a lockdown zasadily dětskému sporto
vání, jejich kondici a hmotnosti pořádnou ránu. Nelze ale také přehlížet, že pro
blémy s nedostatkem pohybu a tloustnutím dětí nejsou ničím novým a začaly 
dávno před pandemií. Ostatně, stačí „zalovit“ na internetu a hned na člověka 
„vyskočí“ například článek ze září 2012, v němž se mimo jiné píše, že české 
děti méně sportují, nadváhou či obezitou trpí pětina chlapců a desetina dívek. 
Z článku také vyplývá, že dětí s nadváhou nebo obezitou bylo tehdy až třikrát 
víc než před dvaceti lety. Už tenkrát odborníci poukazovali na to, že za špatnými 
sportovními i stravovacími návyky stojí hlavně rodina. Že nad pohybem často ví
tězí vysedávání s elektronikou a že mnoho rodičů navíc své děti vozí do školy i ze 
školy autem, a tak jedinou fyzickou aktivitou zůstávají školní hodiny tělocviku. 
Ve zmíněném článku nechybí ani poznámka, že tehdejší Český svaz tělesné vý
chovy proto navrhl, aby byly povinné nikoli dvě hodiny tělocviku týdně, ale tři. 
Od doby, co vyšel uvedený článek, uběhlo deset let a po třech hodinách tě
locviku týdně není ve školách ani vidu, ani slechu. Ale to je jen špička 
ledovce, protože ani tři hodiny „těláku“ toho zas tak moc neza
chrání. Když člověk běžně jezdí pouhé jedno dvě patra vý
tahem, autobus či tramvaj využívá i ve chvíli, kdy jede 
jen z jedné zastávky na druhou, která je vzdálená 
sotva 500 metrů, a během dne skoro neudělá po
řádný krok, nelze se divit tomu, že tloustne. Určitě 
je důležité sportovat, ale ještě důležitější je mít do
statek přirozeného pohybu. A ten chybí dětem 
i dospělým.

Markéta Grulichová
šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

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

Záleží na každém 
kroku!
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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
Zentiva má v České repub-
lice nové vedení
Boris Sananes se stává novým generál
ním manažerem společnosti Zentiva 
v České republice. Ve funkci střídá dosa
vadní generální manažerku Soňu Porub
skou, která se přesouvá do globálního 
vedení společnosti na pozici head of cor
porate affairs. Boris Sananes nastoupil 
do Zentivy v roce 2014. Během svého 
dlouholetého působení tak měl možnost 
zažít fungování společnosti z různých úhlů 
pohledu. Ještě než byl jmenován na po
zici generálního ředitele pro Českou re
publiku – vůbec největšího trhu 
společnosti, jejíž příběh se začal psát už 
před 530 lety – zastával v Zentivě různé 
vedoucí pozice. Narodil se ve Francii, vy
studoval obchod a finance na ESC Cham
bery a následně se kariérně věnoval 
oblastem jako business excellence, sales 
a trade. 

Studie o dopadu moder-
ních technologií na naše 
zdraví 
Nadměrné namáhání očí, bolesti zad 
a syndrom esemeskového krku patří mezi 
nejznámější problémy pramenící z ne
ustálého sledování obrazovek telefonů 
nebo počítačů a hrbení se nad nimi. 
Podle poslední studie Head Downers 
2021, která vznikla na základě rozsáh
lého průzkumu společnosti Velux realizo
vaného v osmi evropských zemích včetně 
České republiky, se tento trend týká 
značné části populace. Celkem 70 % re
spondentů průzkumu potvrdilo, že tráví 
příliš mnoho času nad obrazovkami svých 

elektronických zařízení. V České republice 
tento nepříznivý trend potvrdilo 75 % lidí 
ve věku 18 až 34 let, celková populace 
pak tento názor sdílí z 62 %. Závislost dětí 
a mladistvých na moderních technolo
giích je většinou respondentů (90 %) po
važována za vážný problém a rovněž se 
domnívají, že dnešní generace dětí tráví 
venku méně času než generace předešlé.    
Závažnou zdravotní hrozbou pro součas
nou společnost je takzvaný syndrom ese
meskového krku. Jedná se o bolest 
postihující lidi, kteří neustále používají 
svá elektronická zařízení. Syndrom způso
buje ztuhlost krční páteře, omezení po
hybu hlavy do stran a konvexní zakřivení 
horní části páteře – kyfózu. Dostavit se 
mohou také bolesti hlavy, které jsou dů
sledkem nesprávného postoje a držení 
těla.  

Potvrzené reinfekce pře-
sáhly v prosinci dvanáct 
tisíc případů
Z průběžné analýzy dat vyplývá, že 
v České republice od začátku pandemie 
do konce prosince 2021 je evidováno 
celkem 12 207 potvrzených opakovaných 
symptomatických onemocnění covi
dem19. Kromě tohoto počtu bylo identi
fikováno ještě více než devět tisíc případů 
možných suspektních reinfekcí, u kterých 
ale minimálně jedna z epizod onemoc
nění proběhla bezpříznakově. V souladu 
s aktuálně platnou definicí ECDC pro rein
fekce se i v ČR považuje za reinfekci opa
kované, potvrzené, symptomatické 
onemocnění covidem19, kde mezi první 
a druhou epizodou onemocnění uběhlo 

60 nebo více dnů. K většině opakovaných 
onemocnění ovšem došlo s odstupem 
podstatně delším, medián intervalu mezi 
první a druhou epizodou onemocnění 
u hlášených případů byl 303 dní. „V ob
dobí od 1. března 2020 do 31. prosince 
2021 je do informačního systému infek
čních nemocí (ISIN) nahlášeno celkem 
téměř 2,5 milionu případů covidu19. Mezi 
nimi bylo identifikováno 12 207 potvrze
ných opakovaných symptomatických one
mocnění covidem19, z toho 7 342 u žen 
a 4 865 u mužů. Věkové rozpětí těch, kteří 
prodělali reinfekci, je 0 až 99 let, medián 
37 let. Interval mezi první a druhou epizo
dou onemocnění byl v rozmezí 61 až 663 
dní,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiolo
gie infekčních nemocí Státního zdravotního 
ústavu MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Kromě to
hoto počtu bylo identifikováno ještě 
9 054 případů možných reinfekcí, u kte
rých však minimálně jedna z epizod pro
běhla bezpříznakově. U dalších 12 736 
nejasných případů validace nadále pro
bíhá.

Hradecká farmaceutická 
 fakulta s novým děkanem
Od 1. února 2022 má Farmaceutická fa
kulta UK v Hradci Králové nového děkana. 
Stal se jím dosavadní proděkan pro vědec
kou činnost, doktorské studium a transfer 
technologie FaF UK doc. PharmDr. Jaroslav 
Roh, Ph.D. Jak se vyjádřil, jeho největším 
úkolem pro následující čtyři roky je vybu
dování kompletního kampusu farmaceu
tické a lékařské fakulty v Hradci Králové, 
a především hledání dalších zdrojů jeho fi
nancování. Dále je podle něj také nezbytné 

řešit stagnaci počtu zájemců o studium 
farmacie.

V čele ČAFF zůstává 
Jiří Hanzlík
Členové České asociace farmaceutických 
firem (ČAFF) zvolili nové představenstvo 
na další dva roky. Pozici předsedy bude na
dále zastávat Jiří Hanzlík, ředitel společ
nosti Sandoz ČR. Funkci místopředsedy 
obhájil Jiří Havránek ze společnosti Glen
mark. Po půl roce se do představenstva 
vrátila Soňa Porubská, dosavadní gene
rální manažerka společnosti Zentiva, která 
nově zastává pozici v globálním vedení 
jmenované firmy. „Cílem ČAFF bude i na
dále prosazovat širší využití generik a biosi
milárních léčiv a skrze to přispívat 
k udržitelnosti zdravotnického systému 
a jeho rozpočtu. Nadto se ale musíme sou
středit také na hledání odpovědí na celou 
řadu nových výzev, které do zdravotnictví 
a zdravotnického průmyslu přinesla koro
navirová krize,“ říká staronový předseda 
představenstva Jiří Hanzlík.
Od ledna také posílil členskou základnu 
ČAFF významný český výrobce radiofarmak 
ÚJV Řež, specialista na vývoj, výrobu a dis
tribuci radiofarmak, který se do asociace 
vrací po několika letech.

V reprezentativním průzkumu SC&C, ve kterém se porovnávaly výsledky za rok 2020 a 2021, se ukázalo, že více než polovina populace hodnotila lékárníky za jejich zásluhy v době pandemie 
covidu19 deseti body z deseti možných. Například lékaře takto hodnotilo pouze 35 až 39 % lidí. Průzkum dále potvrdil, že lékárny jsou pro pacienty první volbou při řešení mírných potíží nebo 
na začátku nemoci. Pacienti mají v lékárníky důvěru a jejich rady poctivě dodržují. Ke svému lékaři v tomto případě chodí pouze 20 % pacientů nebo problém neřeší vůbec. 
Důvěra v rady a doporučení lékárníka výrazně stoupá v případě, kdy pacient zdravotníka dobře zná. Osobní kontakt s lékárníkem si dle průzkumu SC&C chce většina lidí zachovat. Nejvyšší dů
věru ve farmaceuty mají senioři, kteří lékárenskou péči čerpají nejčastěji, a také obyvatelé menších měst. Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že se od roku 2019 zmenšil o více než 10 % podíl 
pacientů, kteří střídají lékárny. „Ženy a senioři v průzkumu SC&C potvrdili, že se od lékárníka dozvědí více informací než od svého lékaře. To může být dáno i jejich vyšší frekvencí návštěv lékárny 
a pravděpodobně také větším zájmem o komunikaci. Průzkum také potvrdil, že pacienti ve většině případů dodržují odborné rady lékárníků ohledně podání léků. Například 8 z 10 pacientů dodr
žuje vždy rady lékárníka týkající se konzumace alkoholu s léky, délky užívání léků, doporučení týkající se času užívání léčiva či rady týkající léčby v kombinaci s léky bez předpisu,“ přibližuje vý
sledky reprezentativního průzkumu viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Důvěra v lékárníky 
během pandemie 
podle průzkumu 
vzrostla 
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inzerce

Novým pověřeným výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je 
od 1. února její dosavadní tajemník Mgr. David Kolář. V pozici výkonného ředitele bude zodpovědný 
za strategické řízení asociace, rozvojové aktivity a naplňování cílů stanovených představenstvem AIFP. 
David Kolář působí v AIFP sedmým rokem. Jeho dosavadní role spočívala zejména v poskytování kom
plexní právní podpory projektům a aktivitám AIFP při vyjednávání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
zdravotními pojišťovnami, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami ve zdra
votnictví. Dále se soustředil na poskytování právních konzultací v oblasti etických a seberegulačních 
pravidel inovativního farmaceutického průmyslu, účastnil se edukačních projektů AIFP a zastupoval 
asociaci v mezioborových pracovních skupinách. 
„AIFP se v posledních letech stala významným partnerem a subjektem českého zdravotnictví. Rád 
bych v nastaveném trendu nejen pokračoval, ale zároveň pozici asociace coby respektovaného part
nera aktivně rozvíjel. Zaměřím se především na podporu včasné a co možná nejširší dostupnosti ino
vativních léčivých přípravků pro české pacienty. Vzhledem k tomu, že nová léčiva vstupující na trh 
budou stále specializovanější, bude tato oblast vyžadovat zejména extenzivní diskusi ohledně jejich 
zařazování do systému zdravotního pojištění,“ říká nový výkonný ředitel AIFP a dodává: „Důraz budu 
klást také na oblast transparentních a etických jednání, která jsou členskými společnostmi naší aso
ciace vnímána jako základní hodnoty. Rád bych také pokračoval v prohlubování partnerské spolu
práce s pacientskými organizacemi.“

Novým pověřeným 
výkonným ředitelem 
AIFP je David Kolář



ROZHOVOR  Tváří v tvář

I letos nás čeká 
na lékovém trhu
řada změn 

Při rozhovoru s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv (SÚKL) Mgr. Irenou Storovou, MHA, v roce 2018, 
nedlouho po jejím nástupu do funkce, jsme podrobněji 
probírali systém elektronické preskripce, který měl 
tehdy za sebou první rok fungování. O jmenovaném 
systému jsme si povídali i tentokrát, ale řeč samozřejmě 
přišla i na další důležité oblasti, jako jsou nedávné 
legislativní úpravy, agenda týkající se covidu-19 či plány 
do budoucna. 
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pandemie nejhorší, samozřejmě jsme se 
snažili zdravotnická zařízení ještě navíc ne
zatěžovat inspekcí. Spíš jsme hledali jiný 
způsob provádění kontrol. Dost inspekcí 
proto probíhá distančně, tedy elektronicky, 
ale stále se vše kontroluje při zachování ob
sahu i rozsahu inspekce. Pokud jde o labo
ratorní kontroly, probíhají obvyklým 
způsobem. SÚKL propouští krevní deriváty 
a vakcíny, tuto činnost pandemie nijak ne
ovlivnila, i když se samozřejmě zintenzivnila, 
protože u vakcín proti covidu19 se proces 
kontrol musel maximálně urychlit. Jde o je
jich propouštění, které se rozděluje na pro
pouštění administrativní a laboratorní. 
Na závěr laboratorní kontroly je vystaven 
takzvaný OCABR (Official Control Authority 
Batch Release) certifikát. Pak následuje 
ještě administrativní propouštění, které 
jsme stejně jako řada dalších evropských lé
kových agentur absolvovali a které si vzá
jemně uznáváme.  V rámci Evropy byl 
stanoven seznam státních laboratoří v jed
notlivých zemích a pro každou vakcínu jsou 
vždy stanoveny dvě laboratoře v Evropě, aby 
zvládly zvýšený nápor práce a aby u nich 
byla zajištěna zastupitelnost. Laboratoře 
provedou laboratorní kontrolu a vystaví cer
tifikát, který ostatní země uznávají. Pokud 
nám tedy přijde žádost, vyřizujeme ji v řádu 
hodin. Vyžádáme si předem dokumentaci, 
takže v rámci propouštění nedochází k pro
dlevám. V souvislosti s eliminací prodlev 
chci ještě zmínit, že jsme propouštěli třeba 
i 69 šarží vakcín, které měly výjimku 
ohledně označení ochrannými prvky. 

Kolik dodávek vakcín 
proti covidu-19 u nás bylo 
celkově propuštěno? 
Od začátku jejich používání to bylo 136 do
dávek. V souvislosti s tím je třeba upozornit 
i na jejich výrobu, která stejně jako humánní 
léčiva podléhá povolení k výrobě. Pokud ta
kovou žádost obdržíme, probíhá správní ří
zení, abychom mohli povolení vydat. SÚKL 
je také členem pracovní skupiny inspektorů 
správné výrobní a distribuční praxe v rámci 
evropského hospodářského prostoru, 
z čehož vyplývá naše další kontrolní činnost. 
Konkrétně v souvislosti s pandemickými 
vakcínami jsme prováděli kontroly u společ
nosti Novavax CZ, která zajišťuje část výroby 
v ČR, a kde proběhlo sedm inspekcí. Inspek
toři SÚKL také prováděli dvě inspekce v to
várně v Koreji, na jejichž základě pak 
továrna obdržela certifikát správné výrobní 
praxe. Výrobní místo je totiž součástí regist
rační dokumentace. Jakmile není schváleno 
a nedostane jmenovaný certifikát, nelze po
kračovat v registraci léčivého přípravku 
v rámci Evropské lékové agentury (EMA).

Právě EMA u nás byla v pří-
padě některých „covido-
vých“ vakcín často 
jmenována ve spojitosti 
s jejich schvalováním.

Na úvod se přímo nabízí 
příležitost ohlédnout 
se za loňským rokem. 
Jaký z hlediska fungování 
SÚKL byl?
Rozhodně bohatý na agendu související 
s covidem19, jejíž nárůst je obrovský. Zvy
šovala se ale i ostatní pracovní náplň, 
k čemuž přispěl mimo jiné fakt, že během 
posledního čtvrtletí loňského roku nabyla 
účinnosti řada legislativních změn. Naší čin
nosti se přímo dotýkal například zákon o ve
řejném zdravotním pojištění stejně jako 
novela zákona o omamných a návykových 

látkách a změny zákona o léčivech. I kvůli 
tomu byl pro nás poslední loňský kvartál 
velmi hektický, protože jsme se museli při
pravit na všechny novinky, které z uvedené 
legislativy vyplynuly.

Můžeme se na jednotlivé 
oblasti vaší činnosti 
a loňské novinky podívat 
podrobněji?
Začnu registracemi léčiv, které jsou naší nej
rozsáhlejší agendou a zahrnují největší 
objem práce. Pokud jde o samotné regist
race, myslím si, že i kvůli covidu19 jsme 
k nim začali přistupovat flexibilněji. Vyšší 
pružnost řízení v rámci registrací byla již dří
vějším cílem celé Evropy, ale pandemie vše 
urychlila. Zásadním pozitivním krokem je 
možnost zavést nové místo výroby ještě před 
formálním schválením změny registrace lé
čivého přípravku, která ale musí být předlo
žena do šesti měsíců po implementaci 
nového výrobního místa. To je za součas
ného stavu velmi důležité. Týkalo se to třeba 
medicinálních plynů nebo jiných léčivých 

přípravků, které se používají v poskytování 
intenzivní péče, což byly komodity, které 
jsme v uplynulém období kvůli pandemii 
sledovali a i nadále sledujeme více než co
koliv jiného. 
Další oblastí, kterou výrazně ovlivnil covid
19, jsou klinická hodnocení. Na našem 
webu je celá řada stanovisek, která se tý
kala například i medikace pro pacienty spa
dající do klinického hodnocení. Bylo hlavně 
nezbytné nastavit taková opatření, aby se 
minimalizovaly návštěvy nemocných v lé
čebných centrech. Museli jsme se rovněž 
připravovat na změnu v oblasti klinických 

hodnocení, protože od konce ledna 2022 
začíná platit nová legislativní úprava, na niž 
se celá Evropa několik let chystala. Bylo 
totiž důležité zprovoznit celoevropský portál, 
jehož prostřednictvím se budou podávat 
a zpracovávat všechny žádosti o klinická 
hodnocení. Zároveň jsme na základě nové 
zákonné úpravy zřídili i etickou komisi při 
SÚKL. Jde o poradní orgán, který bude 
ke klinickým hodnocením vypracovávat sta
noviska. 

Asi se nepletu, když se do-
mnívám, že činností, která 
zažívá v poslední době ne-
bývalý boom, je farmakovi-
gilance?
Ano, ale jde o naprosto běžnou činnost 
SÚKL. Donedávna ovšem neměla většina 
veřejnosti příliš ponětí o tom, že něco jako 
léková bdělost a neustálý dohled nad léky, 
které pacienti užívají, existuje. V této 
agendě jsme zaznamenali neuvěřitelný ná
růst činností. Pro dokreslení stačí porovnat 
rok 2020 s rokem loňským, v němž v rámci 

farmakovigilance narostla agenda osmapůl
krát. Za zmínku stojí i další srovnání. Zatímco 
v roce 2019 jsme přijali 1 786 hlášení o po
dezření na nežádoucí účinky léčivých pří
pravků, loni to bylo 12 089 hlášení. Enormní 
zvýšení se týkalo především hlášení ze strany 
veřejnosti, kterých bylo v loňském roce 
kolem sedmi tisíc. Každopádně ale nejde 
pouze o tuzemský trend, zvýšený počet hlá
šení zaznamenává celá Evropa. Když při
jmeme hlášení o podezření na nežádoucí 
účinky, přidělíme mu unikátní číslo a v určité 
lhůtě ho musíme předat do evropské data
báze. Ukázalo se, že počet hlášení vzrostl 
ve všech státech Evropské unie (EU) nebýva
lou měrou, na což jsme nebyli tak úplně při
praveni. Je ale třeba zdůraznit, že vše 
stíháme a předáváme hlášení do databáze 
v předepsaných lhůtách. Všichni si uvědo
mují, že bezpečnostní profil zejména vakcín 
proti covidu19 je velmi sledovaný a důležitý. 
Covid19 je medializovaná záležitost, o níž se 
extrémně zajímá nejen odborná, ale i laická 
veřejnost, což se pak podepisuje i na nárůstu 
zmíněných hlášení. Vezmemeli ovšem 
v úvahu, že dosud bylo v ČR aplikováno přes 
15 milionů dávek vakcíny, není v porovnání 
s tím počet hlášení nijak vysoký. Pokud jde 
o ostatní položky, nezaznamenali jsme nic, 
co by naznačovalo výrazně jiný trend než 
v předchozích obdobích. Navíc je třeba brát 
v úvahu, že se hlášení týkají podezření na ne
žádoucí účinky. Protože je farmakovigilance 
velmi sledované téma, neustále se také sna
žíme zpřehledňovat informace na našich 
webových stránkách, protože v souvislosti 
s nárůstem veškeré agendy se pochopitelně 
zvyšuje i počet dotazů směřovaných 
na všechny útvary SÚKL. 

Zastavme se u zmiňova-
ného informování. V minu-
lém roce jste v souvislosti 
s ním zavedli jednu novinku 
v systému eRecept, že?
Ano, s cílem zvýšit informovanost lékařů 
a zdravotnické veřejnosti jsme využili systém 
eRecept, jehož prostřednictvím se k nim nyní 
dostávají zprávy týkající se rychlého varování 
ohledně léčivých přípravků stejně jako infor
mace, které jim zasílají například držitelé 
rozhodnutí o registraci. Dříve se tyto infor
mace zasílaly elektronickou i pozemní poš
tou. Víme, že čtenost emailů nebyla velká. 
Poté, co se tento typ informací vložil do sys
tému eRecept, tak se lékaři, když například 
předepisuje lék, jehož se nová sdělení týkají, 
upozornění na ně automaticky zobrazí.

S lékovou agenturou je ne-
odmyslitelně spjata dozo-
rová činnost. Jak se ji 
v uplynulém období dařilo 
realizovat?
Pandemie ji bezesporu výrazně ovlivnila. 
Kontroly neustaly, ale samozřejmě probíhají 
ve ztížených podmínkách jak pro nás jako 
kontrolující, tak pro kontrolované. Když byla 
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PŘÍNOS PRO PACIENTY 
SE VZÁCNÝMI ONEMOCNĚNÍMI
„Změn v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

na níž se intenzivně pracovalo tři roky a která byla na sklonku 
loňského roku schválena, je mnoho. Asi nejzásadnější se týká 

pacientů se vzácnými onemocněními. V novele přibyla další cesta, 
jak stanovit úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku, 

což podle mého názoru dostupnost léků pro pacienty se vzácnými 
chorobami značně ovlivní v pozitivním slova smyslu.“  

IRENA STOROVÁ

I letos nás čeká 
na lékovém trhu
řada změn 



ROZHOVOR  Tváří v tvář

nichž lékárna obdrží nej-
horší hodnocení, tedy 
trojku?
Poslední dva roky jsou ovlivněny covi
dem19, takže srovnávání výsledku by ne
bylo zcela šťastné. Zároveň ale nemohu říct, 
že bychom zaznamenali nějaký výrazně zlep
šující se trend. Možná, když se podíváme 
na výsledky, lze pozorovat určité změny, 
pokud jde o nejčastější nedostatky. V sou
časnosti vidím největší problém v tom, jak 
v některých lékárnách vedou či spíše neve
dou evidenci. To v minulosti tolik nebývalo 
a rozhodně to není dobrý trend. Snad se 
na mě nikdo nebude hněvat, ale co je ještě 
jasně patrné, že se určitě zlepšují řetězcové 
lékárny, aniž bych chtěla jmenovat některý 
konkrétní řetězec. Obecně je to dané tím, že 
v řetězcích je centrálně nastavený systém 
kvality.

Opomenout nesmíme ani 
cenové a úhradové regu-
lace, které spadají 
do agendy lékové agentury. 
Co je v této oblasti nového?
V souladu se zákonem a podle plánu jsme 
během pandemie zahájili revize maximál
ních cen léčivých přípravků. Objem práce 
SÚKL se tím nesmírně navýšil, ale dnes 
jsme takřka ve finále. Dost narostla také 
agenda podobných přípravků, což jsou ří
zení, jejichž prostřednictvím vstupují 
do úhrady generické a biosimilární pří
pravky. Postupně zahajujeme rovněž hloub
kové revize. K 30. listopadu 2021 byly 
rozhodnuty všechny hloubkové revize maxi
málních cen, na jejichž základě jsme obdr
želi 11 odvolání, což není nic dramatického, 
protože revize byly zahájeny u 5 385 SÚKL 
kódů. Šlo zhruba o 952 správních řízení. 

Pandemie ještě zintenziv-
nila téma, které se přetřásá 
dlouhodobě, a to je dostup-
nost léčiv. Jak to s ní u nás 
v současnosti vypadá? 
Nejen já jsem potěšena tím, že díky, řek
něme, lepší kultuře držitelů rozhodnutí o re
gistraci je hlášení o nedostupnosti méně. 
Díky tomu je i méně problematických vý
padků v dostupnosti léčiv, protože držitelé, 
troufám si říct, porozuměli tomu, že je důle
žité nám výpadek včas nahlásit. A také říct, 
jak dlouho může trvat, abychom věděli, 
jakým způsobem situaci řešit, aby pacient 
nezůstal bez léků. Pandemie covidu19 si 
vynutila bližší monitoring zásob a dodávek 
hlavně u kritických léčivých přípravků pro in
tenzivní péči, v němž nadále pokračujeme. 
V této oblasti dosáhla spotřeba nadlimit
ního množství a týkalo se to i neočekáva
ných položek, jako je například voda pro 
injekce. U některých skupin léčiv se ale spo
třeba naopak výrazně snížila, což se proje
vilo například během loňského podzimu, 
kdy částečně došlo k výpadkům v dostup
nosti antibiotik, zejména antibiotických si
rupů pro děti. Bylo to dáno tím, že roky 
předtím se jejich spotřeba propadla, na což 
držitelé rozhodnutí o registraci zareagovali. 
A když se spotřeba začala naráz vracet 

Zvlášť zpočátku jsme v případě některých 
přípravků slyšeli kritiku, že bychom neměli 
čekat na schválení EMA a že bychom si ho 
měli zařídit sami na vlastní pěst. To je ovšem 
velmi scestná představa. Zaprvé existují 
léky, které jsou povinně registrované centra
lizovanou procedurou, takže nepřichází 
v úvahu, že by si členské státy dělaly regist
raci samy. Zadruhé je rovněž třeba brát 
v potaz skutečnost, že EMA působí hlavně 
coby koordinátor a její jednotlivé pracovní 
komise a výbory jsou složené ze zástupců 
lékových agentur z jednotlivých členských 
států, které si tam vše kolem registrací takří
kajíc odpracují. Ve všech výborech EMA 
máme své zástupce a těžko tedy můžeme 
něco realizovat na vlastní pěst, protože se 
toho všeho stejně účastníme. Samozřejmě 
můžeme podobně jako jiné státy udělat to, 
že na základě národní legislativy zde mů
žeme třeba schvalovat lék či vakcínu pro 
emergentní použití. Na základě zákona o lé
čivech o tom rozhoduje Ministerstvo zdra
votnictví ČR, ale od SÚKL si obvykle vyžádá 
odborné stanovisko. V některých případech, 
aby si takové stanovisko nemusel vytvářet 
každý stát sám, ho vydá i samotná EMA 
a členské státy pak toto stanovisko mohou 
využít. Tento postup je efektivnější a rych
lejší a takový lék se pak za přesně definova
ných podmínek může dostat k pacientovi 
dříve, než má finální registraci.  

Když jste se zmínila o výji-
mečném propuštění něko-
lika šarží vakcín bez 
ochranných prvků, chci se 
zeptat na vaši dozorovou 
činnost týkající se ověřo-
vání pravosti léčiv.
Už v letech 2020 a 2021 jsme se více zamě
řili na kontrolu povinností, které vyplývají 

z nařízení o ochranných prvcích, takže nyní 
se snažíme v lékárnách zjišťovat, jak pravost 
léčiv ověřují. Že má toto ověřování své opod
statnění, mohu dokumentovat na aktuálním 
případu ze Slovenska. Byl tam zachycen pa
dělaný léčivý přípravek Imbruvica, na zá
kladě čehož došlo k jeho stahování až 
z úrovně pacientů. Při ověřování bylo gene
rováno několik alertů a držitel rozhodnutí 
o registraci v souvislosti s tím uvedl, že za
chycené přípravky začínají sériovým číslem, 
které vůbec nevyrobil. Do České republiky 
se uvedené padělky nedostaly, ale jak je pa
trné, systém zafungoval a má smysl. Toto je 
první hmatatelný případ na území bývalého 
Československa, kdy byl díky fungování sys
tému ověřování pravosti léčiv zachycen pa
dělek, což opět potvrdilo, jaký smysl 
verifikace léčiv má.

Pokud se bavíme o in-
spekční činnosti, nemohu 
se nezeptat na kontroly v lé-
kárnách. Už máte k dispo-
zici nějaké souhrnné 
výsledky, jak si při nich lé-
kárny loni vedly?
V tuto chvíli máme výsledky kontrol od ledna 
do konce září loňského roku. Za tu dobu 
jsme provedli 498 kontrol v lékárnách, 340 
kontrol návykových látek a prekurzorů, 177 
kontrol zdravotnických zařízení a 114 u pro
dejců vyhrazených léčiv. Podívámeli se 
na jejich hodnocení od jedničky do trojky, 
kdy jednička je přidělena lékárně, která je 
bez závad, nebo jsou tam zjištěny pouze 
drobné závady, dvojku pak dostává lékárna, 
v níž byly zjištěny významné či opakované 
závady, a nejhorší trojkou se hodnotí lé
kárna, kde jsou zjištěny kritické závady nebo 
závažná porušení zákona, je podle mého 
názoru situace celkem dobrá. Z celkového 

počtu 498 kontrol bylo 341 lékáren ohod
noceno jedničkou, 93 obdrželo dvojku a pak 
je bohužel 63 lékáren, u nichž jsme za kri
tické závady museli udělit trojku. 

Na jaké nedostatky jste při 
kontrole lékáren narazili 
nejčastěji? 
V tuto chvíli (v polovině ledna 2022 – 
pozn. red.) zatím nemáme k dispozici souhrn 
všech kontrol za celý loňský rok, takže na vy
hodnocení nejčastějších nedostatků je brzy, 
ale za rok 2020 k nejzávažnějším chybám, 
které byly důvodem uložení správního 
trestu, patřily nedostatky týkající se řádného 
vedení evidence příjmu, zásob a výdeje. To 
je fenomén, který nás rozhodně netěší a bo
hužel také narůstá. Setkáváme se dokonce 
i s případy, že lékárna evidenci vůbec ne
vede. Mezi další závady, na které v lékár
nách narážíme, patří porušení v rámci 
výdeje léčivého přípravku na lékařský před
pis, který je vydán bez něj, nebo je vydán 
na předpis neplatný. Stále se také setká
váme s výdejem léčivého přípravku ne
oprávněnými osobami a rovněž se stalo, že 
se expedovaly léčivé přípravky se závadami 
v jakosti. A neustále se setkáváme s nele
gální distribucí a vývozem přípravků z léká
ren do zahraničí. Otevřeně si musíme říct, že 
tyto nedostatky existují, stejně jako se obje
vuje i nedodržování zásad správné lékáren
ské praxe, eventuálně se při magistraliter 
přípravě používají pomocné látky nespráv
ným způsobem – mají třeba prošlou dobu 
použitelnosti nebo k nim neexistují správné 
doklady o jakosti a původu. 

Porovnáte-li výsledky kont-
rol z posledních let, je 
u nich patrný nějaký trend? 
Ubývá třeba kontrol, při 
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na úroveň, která panovala před propadem, 
tak ač poptávku pokryli, ukázalo se, že to 
ještě nestačilo. Nakonec se tuto situaci po
dařilo dobrou spoluprací s držiteli rozhod
nutí o registraci vyřešit. 

A kdybyste měla problema-
tiku dostupnosti zhodnotit 
celkově?
Určitě došlo ke snížení počtu nedostupných 
léků. Myslím, že jsem zaznamenala, že to 
takto vnímají i zástupci České lékárnické ko
mory (ČLnK). Pozorujeme i lepší dostupnost 
inovativních léků a léků pro vzácná onemoc
nění. Jistě k tomu přispěl i fakt, že se již roz
šířilo povědomí o tom, že v těchto případech 
je možnost dovézt cizojazyčné šarže léčivých 
přípravků a že existují specifické léčebné 
programy. Dokazují to i čísla. V případě cizo
jazyčných šarží jsme v roce 2017 obdrželi 
35 žádostí o jejich dovoz, v roce 2021 jsme 
jich dostali 151. U specifických léčebných 
programů se v roce 2017 jednalo o 50 a loni 

už o 78 žádostí. Důležitá je rovněž agenda 
týkající se reexportu. Zcela běžně na denní 
bázi funguje zařazení léků na seznam těch, 
které nelze distribuovat do zahraničí. V roce 
2019 se na tento seznam zařadilo celkem 
52 SÚKL kódů, loni pak 155. K dostupnosti 
rovněž přispívá dovoz léčiv ze třetích zemí, 
u něhož je patrný nárůst. V roce 2019 bylo 
podáno 21, loni pak 96 žádostí o jmenovaný 
dovoz. Neustále také vyhodnocujeme udělo
vání výjimek, aby lék neztratil registraci, 
pokud zde nějakou dobu není obchodován. 
Zmínit je třeba i stoupající počet odborných 
stanovisek, která poskytujeme ministerstvu 
zdravotnictví, aby mohlo podle zákona o léči
vech rozhodnout o emergentním použití léků, 
které ještě nemají registraci. 

Pokud vím, když začínala 
pandemie, zřídila se spe-
ciální skupina, která se pří-
padnou nedostupností léčiv 
zabývala.

Ano, a tenkrát se Česká republika pohybo
vala v rámci Evropy na špici, protože jsme 
měli jeden z nejpropracovanějších systémů 
hlášení o dodávkách léčivých přípravků jak 
od držitelů rozhodnutí o registraci, tak 
od distributorů plus takzvané hlášení LEK13 
týkající se výdejů léčiv. V tomto ohledu 
jsme měli velmi dobrý monitoring, ale už 
jsme neměli přehled, jak to vypadá dál, 
pokud jde například o zásoby v lékárnách. 
Během pandemie si mnoho států uvědo
milo, jak je nesmírně důležité mít o lécích 
dobrý přehled, aby je mohly zajistit svým 
pacientům. V současnosti je situace taková, 
že nás tyto státy předčily. Mají monitoring 
propracovaný až na úroveň zásob v lékár
nách, tím pádem s údaji dokážou lépe 
a přesněji pracovat. U nás se monitoring tro
chu zastavil, což je škoda. Už před časem 
jsem navrhovala zavést podobný model, 
jaký nyní funguje v ostatních státech, ale 
v terénu se to nesetkalo s pochopením. 
Vůbec se nejedná o to, že by stát chtěl mít 
přehled o tom, jaké zásoby jednotlivých léků 
má konkrétní lékárna, ale jde o to mít pře
hled, jak velké zásoby určitého léku u nás 
máme. Dobrým příkladem jsou monoklo
nální látky. Jde o velmi drahý lék, kterého 
mohou mít na jednom konci republiky velké 
zásoby, zatímco na konci opačném jsou 
takříkajíc na nule. V takové situaci je zby
tečné, abychom nakupovali další dávky, 
když stačí tento drahý lék pouze v rámci re
publiky přesunout do jiné lékárny. Jde přece 
o peníze nás všech, které lze ušetřit, nebo 
zbytečně utratit za nákup něčeho, čeho není 
v celé zemi nedostatek. Nejde tedy o nahlí
žení do zásob jednotlivých lékáren, ale o ko
ordinaci v rámci republiky, aby pro pacienty 
v celé zemi, když to budou potřebovat, byly 
léky dostupné. Dlužno ovšem podotknout, 
že tuto záležitost nemůže primárně rozhodo
vat SÚKL, ale musí k ní být politická vůle 

a musí být podložena legislativní změnou. 
Pokud by se tento krok zdařil, podpořilo by 
to efektivnější nakládání s léky a tím pádem 
s penězi, které se na ně vynakládají. A sa
mozřejmě by z toho profitovali pacienti.

Když se bavíme o dostup-
nosti léčiv, napadá mě, že 
ČLnK před časem zveřejnila 
tiskovou zprávu o tom, že 
společnost Boehringer In-
gelheim, která využívá 
model DTP (direct to phar-
macy), odmítá lékárnám 
dodávat některé léčivé pří-
pravky určené pro výdej pa-
cientům, přestože je má 
na skladě. Komora dle 
svého vyjádření podala ně-
kolik podnětů SÚKL, který – 
jak je v tiskové zprávě 
uvedeno – ani po několika 
měsících na podněty neod-
pověděl. Můžete se k tomu 
vyjádřit?
Šetření jsme zahájili okamžitě, když jsme 
na začátku loňského října podnět od ČLnK 
obdrželi. Považujeme ho za závažný, takže 
dál probíhá kontrola, a teprve až bude 
ukončena, oznámíme její výsledek. Ať se 
jedná o jakékoliv šetření, v jeho průběhu 
o něm neinformujeme a nemůžeme sdělo
vat jakékoliv detaily. Podávat informace mů
žeme až po jeho ukončení, které je v tomto 
případě složitější a trvá déle, protože se týká 
více stran.

Pojďme se nyní zaměřit 
na systém eRecept, který 
nebyl zpočátku všemi vítán 
takříkajíc s otevřenou ná-
ručí, ale nakonec se jeho 
používání stalo rutinní 

inzerce
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zřejmě dotčeny povinnosti držitelů rozhod
nutí o registraci a možná se upraví i role ná
rodních kompetentních autorit. Také je třeba 
se zmínit o tom, že se připravuje centrální 
databáze nedostupných léků v rámci celé 
Evropy a seznamy esenciálních léků. Na tom 
se pracuje již delší dobu. Čekají nás novinky 
v úhradové regulaci včetně úpravy týkající se 
vysoce inovativních léků. Revize maximál
ních cen se zkracují na tři roky na rozdíl 
od hloubkových revizí, kde už časově určená 
povinnost nebude. Určitě se budeme i na
dále snažit, aby všechny naše útvary revido
valy sdělení vůči laické i odborné veřejnosti. 
Cílem je, aby naše komunikace a činnost 
byla srozumitelná a efektivní.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

a hlavně neocenitelnou 
záležitostí. A jeho funkcio-
nalit přibývá. Které patří 
k těm nejnovějším?
Pokud se nepletu, za celou dobu, co systém 
funguje, je jeho dostupnost 99,98 pro
centa, což z něj dělá jeden z nejlepších sys
témů ve státní správě. Postupně do něj 
přidáváme další funkce. Buď jde o nové 
funkce, které nemusí mít podporu v legisla
tivě, nebo o ty, jež vyžadují legislativní 
úpravu. Jako příklad druhé možnosti lze 
uvést například využívání sdíleného léko
vého záznamu, který už se používá druhým 
rokem. Frekvence nahlížení lékařů, farma
ceutů i klinických farmaceutů do lékového 
záznamu neustále stoupá a z terénu mám 
zprávy, že lékový záznam zdravotníci uvítali. 
Na základě úpravy legislativy už se ale roz
běhly i další funkcionality. Od letošního 
1. ledna bylo spuštěno předepisování eRe
ceptu s příznakem modrý pruh, tedy receptu 
na omamné a návykové látky. Dá se říct, že 
změny pro práci lékařů a lékárníků jsou 
v souvislosti s touto novinkou minimální, 
protože lékař recept na jmenované látky za
dává do systému stejně jako běžný eRecept, 
akorát k němu přidá příznak modrý pruh. Při 
expedici se pak pro lékárníka také nic ne
mění. Podle mého názoru se díky eReceptu 
s modrým pruhem sníží administrativa, 
která se dříve týkala listinné varianty těchto 
receptů, a také se sníží agenda, jež souvi
sela s tím, že občas byly formuláře na před
pis omamných a návykových látek zcizeny 
nebo byly falšovány.

Od nového roku přibyla 
i novinka v podobě 
elektronické evidence 
záznamu o očkování, že?
Za současné situace je asi nutné zdůraznit, 
že v souvislosti s uvedenou evidencí je my
šleno kompletní očkování a nikoliv pouze 
vakcína proti covidu19. Ta má naopak 
nyní výjimku z těchto záznamů, protože 
během pandemie bylo v registru infekčních 
nemocí ad hoc zřízeno úložiště, kde je 
očkování proti covidu19 registrováno 
a v této praxi se bude zatím pokračovat. 
Ostatní očkování bude od nynějška zazna
menáváno do systému eRecept. Od 1. pro
since 2021 se zřídilo testovací prostředí, 
aby pacienti měli možnost vyslovit pří
padný nesouhlas s nahlížením do elektro
nické evidence očkování a od 1. ledna 
2022 se zprovoznil modul eOčkování s tím, 
že Ministerstvo zdravotnictví ČR ještě vy
hlásilo šestiměsíční období, kdy se poru
šení povinnosti zaznamenávat aplikaci 
do systému eOčkování nebude sankciono
vat. Nicméně systém už se využívá. Napří
klad k 4. lednu do něj bylo již zadáno 1 514 
eReceptů s příznakem modrý pruh a 870 
záznamů o očkování. Ještě je třeba uvést, 
že lékař nemá povinnost do systému za
nést očkování zpětně za předchozí roky. 
Samozřejmě záleží na individuální do
mluvě, ale zejména u dospělých může být 
zpětné doplnění problém, protože k tomu 
lékař potřebuje mít validní záznamy, 
ideálně ve své evidenci. 

A další novinka v podobě 
ePoukazu, pokud se ne-
pletu, se bude používat 
zanedlouho.
SÚKL má ePoukaz připraven ke spuštění 
1. března a bude zatím nepovinný. Na našem 
webu budeme zveřejňovat seznam výdejen, 
které budou ePoukaz podporovat, aby pa
cient nemusel hledat tu, kde mu zdravotnický 
prostředek na ePoukaz vydají. Víme, že ve
řejnost tento systém vítá, protože se jedná 
o zdravotnické prostředky často pro imobilní 
pacienty. A díky ePoukazu pro ně bude celý 
proces jednodušší. Pokud jde o předepisu
jící, nejedná se pro ně o žádný nový systém, 
akorát do něj vstoupí nové subjekty v po
době výdejen, takže bylo trochu složitější ho 
připravit. Novinkou je také to, že možnost 
předepisovat některé pomůcky má střední 
zdravotnický personál. V souvislosti se sys
témem elektronické preskripce bych upozor
nila ještě na několik dalších novinek. 
Od nového roku došlo k posunu k lepšímu 
v tom smyslu, že ten, kdo předepisuje eRe
cept nebo ePoukaz, už nepotřebuje certifi
kát, který si musel pravidelně obnovovat 
a platit, ale bude možnost si zřídit přístup 
přes databázi NIA, jenž bude zdarma. Po
stupně se také rozšiřuje možnost nahlédnout 
do lékového záznamu po přihlášení přes 
bankovní identitu, což umožňují další a další 
banky. Naší snahou je systém neustále upra
vovat, aby byl uživatelsky přívětivější.

Pojďme se nyní zaměřit 
na letošní rok. Co v něm 
SÚKL nového čeká, jaké 
máte plány?
V prvním čtvrtletí bychom chtěli dát k dispo
zici nové elektronické formuláře pro hlášení 
závad v jakosti léčivých přípravků. Určitě je 
třeba poukázat na to, že legislativa přinesla 
nová opatření týkající se nelegálních léči
vých přípravků. Dosud jsme neměli možnost 
dělat cokoliv s webovými stránkami provo
zovanými někým ze třetích zemích. Nyní ale 
byla díky legislativě zavedena novinka, kdy 
na našem webu budeme zveřejňovat se
znam těchto stránek a vyskytneli se tam 
nelegální nabídka léčiv, máme povinnost 
zamezit vstupu takových webů do ČR. Také 
plánujeme zveřejňovat formou open dat se
znam zrušených registrací i seznam právních 
základů registrací, po čemž hodně volá ge
nerický průmysl. Musíme pokračovat v ana
lýze rizik obsahu nitrosaminu v léčivých 
přípravcích. To je dlouhodobá záležitost 
v celé Evropě, takže v této oblasti musíme 
spolupracovat s držiteli rozhodnutí o regist
raci, jichž by se to mohlo týkat. Všechny 
naše útvary plánují pokračovat v seminá
řích, které jsou zdravotnickou veřejností 
velmi žádané. Poptávka je hlavně po semi
nářích, které se týkají činností vyplývajících 
z nové legislativy. Bezesporu nejžádanější 
jsou semináře na téma cenové a úhradové 
regulace, o zdravotnických prostředcích, 
protože jsou u nich každý rok nějaké no
vinky. Poptávku se vždy snažíme uspokojit, 
protože z toho pak profitují všichni zúčast
nění, agenda běží hladčeji a dochází k méně 
pochybením.

Další úkoly mohou možná 
přijít v souvislosti s naším 
předsednictvím v Radě Ev-
ropské unie?
Čekáme, jaký bude program, což se nikdy 
předem přesně neví. Na program se mohou 
dostat například pediatrické přípravky, po
platková nařízení nebo léčivé přípravky pro 
vzácná onemocnění. Také očekáváme, že by 
se mohly objevit nějaké novinky týkající se 
lidských tkání a buněk. Jeli ale řeč o EU, 
budeme muset reflektovat výstupy její far
maceutické strategie. Pravděpodobně od 
1. března začne platit nařízení EU o posílení 
role EMA, abychom byli všichni připraveni 
na případné krize, a vypadá to, že si to vy
žádá nové přístupy ke sdílení informací 
o dostupnosti léčiv, o jejich dodávkách, po
třebách a podobně. Tím pádem budou 

P
Pět let v čele

lékové agentury
V roce 1997 absolvovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě 
a o šest let později získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. Nejdřív 

jako lékárník a později jako vedoucí lékárník pracovala v lékárně v pražské nemocnici 
Na Homolce. V letech 2010 až 2013 působila na odboru farmacie Ministerstva 

zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. V roce 2014 začala pracovat 
v SÚKL, kde zastávala funkci zástupkyně ředitele. Od 1. července 2018 působí jako 

ředitelka tohoto ústavu. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare 
Management Institute v Praze a získala titul MHA. 
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Na začátku každého nového roku se objevují nejrůznější ankety a hodnocení 
roku předešlého. Stejně jako v minulých letech i my využíváme příležitosti 
ohlédnout se za uplynulými dvanácti měsíci a přinášíme vám názory zástupců 
našeho lékárenství. Zeptali jsme se jich, co je na lékárenském trhu v roce 2021 
nejvíce potěšilo či příjemně překvapilo, a co na něm za loňský rok považují 
naopak za největší propadák. A tentokrát nás ještě zajímalo, co by si dotázaní 
přáli, aby se v lékárenství podařilo letos realizovat.

Jaký byl rok 2021?

Jednota 
mezi lékárníky

1) Jednoznačně mě potěšila schopnost našeho segmentu zvládnout ne
ustále se měnící situaci, pravidla, nově zaváděné postupy i léčivé pří
pravky. Stejně tak mě velmi potěšila jednota našeho stavu a zájem o řádný 
a bezpečný výkon našeho povolání v souvislosti s některými velmi nebez
pečnými legislativními návrhy. 
2) V podstatě to souvisí s předchozí odpovědí – nejasná, neustále se mě
nící a nepředvídatelná pravidla, což vytvářelo velkou nejistotu, a často 
bohužel až nevraživost mezi lidmi. Osobně a obecně nyní vnímám, že spo
lečnost je velmi rozdělená, často bez schopnosti kriticky a zároveň empa
ticky naslouchat názorům a postojům druhých. Musím ale upozornit 
i na to, že nelze zaměňovat názor za prokazatelnou lež nebo šíření vyslove
ných bludů.
3) Reálně uskutečňovat ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR 
a dalšími politiky naše priority pro budoucí období, zejména systémovou 
změnu odměňování lékárenské péče, řešení neuspokojivé situace v do
platcích nebo rozšiřování kompetencí lékárníků. 

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
Česká lékárnická komora

Vakcinace 
v lékárnách

1) Jsem rád, že se v uplynulém roce opět rozběhla diskuse o zapojení lékáren 
do procesu očkování. Účast lékáren na zajištění vakcinace je součástí něko
lika desítek zdravotních systémů po celém světě, jen v Evropě to je například 
ve Velké Británii, Švýcarsku, Dánsku či Švédsku. Obecně platí, že to pomáhá 
zvyšovat dostupnost očkování, a tím přispívá ke zvyšování celkové proočko
vanosti populace. Realizace očkování v lékárnách však naráží na celou řadu 
bariér zejména legislativní povahy, které je třeba brát v potaz. V současnosti 
totiž česká legislativa aplikaci vakcín lékárníkem v lékárně znemožňuje. Na
bízí se několik variant řešení od teoretických konceptů „vakcinačních center“ 
při lékárnách přes úpravy stávajících právních předpisů až po zavedení nové 
speciální legislativy.
2) Z událostí uplynulého roku nelze největší „propadák“ jednoznačně vybrat.
3) Předpokládám, že i vzhledem k probíhající pandemii covidu19 se bude 
o vakcinaci v lékárnách letos intenzivně diskutovat a budou se hledat možné 
cesty řešení. 

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Lékárníci 
v první linii

1) Na lékárenském trhu mě v loňském roce nejvíc potěšilo, že jsme se 
všichni, tedy výrobci, dodavatelé léků i lékárny, dokázali adaptovat 
na náročnou „éru covidu“. Zásobování léky ze strany naší společnosti 
bylo plynulé a uměli jsme reagovat i na určité zvýšené požadavky 
hlavně v nemocničním segmentu. Moc si cením i nasazení všech lidí, 
kteří v této oblasti pracují.
2) Co mě zklamalo? Nemyslím, že jsem prožívala nějaké velké zkla
mání, možná ale navážu na to, co jsem řekla výše. Často se mluví 
o zdravotnících a jejich nasazení při léčbě covidu a jako by se trošku 
zapomínalo na lékárníky. I oni jsou svým způsobem v první linii, protože 
pravděpodobnost, že do lékárny přijde někdo s covidem, byla poměrně 
vysoká. Pracovali tedy také pod velkým tlakem a zvládli to bravurně.
3) Přeji si, aby lékárenství fungovalo minimálně tak jako v roce 2021, 
a všem přeji hlavně zdravý rok 2022.
 

RNDr. Soňa Porubská, Ph.D.
Zentiva CZ & SK

Pharma aréna



Nízký počet 
absolventů farmacie 

1) Potěšilo mě, že se potvrdila správnost naší strategie. Dlouhodobě sázíme na takzvaný 
omnichannelový přístup, rozvíjíme klasické lékárny i eshop. Jsme přitom přesvědčeni, že 
ecommerce není samospasitelná a musí mít oporu v síti lékáren. To se při pohledu na vývoj 
českého lékárenského trhu, který určuje poptávka klientů, ukazuje jako správná cesta. 
2) A propadák? Trh práce, konkrétně mám na mysli historicky nejnižší počet absolventů 
farmaceutických fakult. Týká se to nejen vysokých škol v ČR, tedy farmaceutických fakult 
v Brně a Hradci Králové, ale i těch slovenských, jejichž absolventi tradičně nacházeli pra
covní uplatnění v českých lékárnách. U slovenských kolegů byla navíc v důsledku covido
vých cestovních omezení zjevná menší ochota k práci v zahraničí. Sortimentně lze nejspíš 
zmínit pokles chřipkové kategorie, kde se ale výpadky v obratu dařilo eliminovat díky po
ptávce po produktech z úplně nové, covidové kategorie. Pro provozovatele lékáren také 
pokračoval růst nákladů, které se vyvíjejí na základě tržních trendů. To je v přímém rozporu 
s příjmy na straně lékáren, které se do značné míry odvozují od položek, jejichž cenu regu
luje, respektive tlačí dolů stát.
3) Bylo by chvályhodné dotáhnout do konce myšlenku vakcinace v lékárnách. Je dobré, že 
se v tomto směru po velmi dlouhé době objevila nějaká iniciativa, která by mohla vést 
k nalezení další role pro lékárníky jako zdravotnické profesionály.
 

Ing. Daniel Horák
Česká lékárna holding
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Úprava vakcín 
coby největší výzva

1) Asi nejde říct, že překvapilo. Pracovníci v lékárnách se vyrovnají snad s každým zadáním, zvlád
nou každou výzvu i situaci. Jsou to prostě zdravotníci, kteří přijali svoji roli pomáhající profese 
a v naprosté většině se chovají profesionálně i zodpovědně. Pravděpodobně největší výzvou roku 
2021 byla pro lékárny – mimo všech stávajících povinností – úprava vakcín proti covidu19 
a podíl na realizaci očkování. Byly to nemocniční lékárny, které byly a stále jsou jejím centrem, 
a také ty veřejné, z nichž se staví týmy pro úpravu vakcín v očkovacích centrech. Potkali se tak lidé, 
kterým by se to jinak stát nemohlo. Potřebu být ve správný okamžik na správném místě a být 
součástí lepších zítřků, ve které stále věříme, má většina z nás. Chceme pomáhat. Soudržnost, 
která se tak výrazně ukázala v roce 2020, dál trvá. Pro obor farmaceutický asistent se očkovací 
projekty staly možností ukázat tuto profesi laické veřejnosti i svým kolegům jako důležitou, vysoce 
odbornou a profesně spolehlivou.
2) Není snadné hodnotit období, které je už jako druhé po sobě poznamenané pandemií 
covidu19. Je toho dost, co mělo být v oblasti lékárenství vyřešeno, ale je těžké soudit, co s ohledem 
na situaci hotové být mohlo a co ne. 
3) Pro obor farmaceutický asistent a ČKFA jsou cíle stále stejné – maximálně naplnit kapacitu 
oboru FA na VOŠ a uspokojit požadavky pracovního trhu. To lze splnit za předpokladu, že budeme 
mít v praxi spokojené farmaceutické asistenty a ve školách pro obor nadšené studenty. Je to ne
malé přání, ale nemusí se nám nutně splnit v roce 2022. Co bychom letos určitě rádi viděli, je 
ePoukaz jako běžnou součást výdeje zdravotnických prostředků. 

 

Mgr. Martina Šopíková
Česká komora farmaceutických asistentů 

Dostupnost 
nejmodernějších léčiv

1) Nejpozitivnější bylo, že lékárenství, ale i celé navazující odvětví, dodava
telské řetězce i výrobci léčiv prokázali, že jsou stabilními a silnými články 
zdravotnictví. Vše fungovalo bezvadně a všichni si dokázali pomoct. Léky 
zůstaly pacientům dostupné. A také se povedlo konečně schválit legislativu 
rozšiřující dostupnost nejmodernějších léčiv, to je ohromný úspěch!
2) Nezaznamenal jsem nic, co bych označil za propadák. Naopak loňský rok 
v lékárenství a v lékové politice obecně považuji za pozitivní. Snad jen 
za trochu promarněnou příležitost považuji to, že stát hned v úvodních fá
zích očkování proti covidu19 loni na jaře neumožnil, aby se očkovalo přímo 
ve firmách a aby firmy mohly očkování po svých zaměstnancích požadovat.
3) Domnívám se, že nazrál čas na to, aby se v lékárnách mohlo očkovat, 
a to nejen proti covidu19. Zejména proti chřipce. Jak se ukázalo, lékárny 
jsou občanům často blíž než jejich lékaři. Jejich kompetence rostou. A s lé
kovým záznamem i elektronickým očkovacím průkazem dnes mají nesrov
natelně více informací o pacientovi než v minulosti. Zapojení lékáren 
do očkování by zásadně zvýšilo proočkovanost populace.
 

Mgr. Filip Vrubel
Česká asociace farmaceutických firem
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tami jako do jiných státních aplikací. Je tak 
možné využít občanský průkaz s čipem, NIA 
ID, bankovní identitu aj.
2.  Identifikace osoby ze strany 

zaměstnavatele 
Dalším způsobem je registrace, kterou 
provede zaměstnavatel (odpovědná 
osoba).Takovou registraci bude třeba udě
lat pro všechny zaměstnance oprávněné 
přistupovat k eReceptu prostřednictvím 
externích identit, do nichž se přihlásí certi
fikátem vydaným na IČO ze strany SÚKL. 
Zaměstnavatel také bude odpovídat 
za správnost a aktuálnost uvedených 
údajů.
Elektronizace se týká veškerých typů pou
kazů, bude tedy možné předepsat poukazy 
na všechny zdravotnické prostředky, které 
se dosud předepisovaly v listinné podobě. 
Každý ePoukaz dostane jedinečný identifi
kátor, který bude devítimístný. Předepsané 
ePoukazy se uloží do tzv. Centrálního úloži
ště elektronických poukazů (jako u eRe
ceptu), které bude součástí informačního 
systému eRecept. Tato služba bude dobro
volná a na webu SÚKL budou k dohledání 
lékárny a výdejny, kde bude možné ePou
kaz uplatnit. 
„ePoukaz bude mít velký přínos například 
pro pacienty, kteří mají pohybové problémy 
nebo dostávají poukazy na zdravotnické 
prostředky opakovaně,“ zhodnotila jeho be
nefity Irena Storová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

„Už v počátcích, když jsme eRecept předsta
vovali, jsme slíbili, že se bude dál rozvíjet. 
Tento slib plníme a mám z toho velkou ra
dost,“ říká ředitelka Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, MHA.

Jak funguje eOčkování?
Elektronická evidence očkování má 
za sebou úspěšný start. Nová funkcionalita, 
díky které mají pacienti evidenci o svém 
očkování na jednom místě a v elektronické 
podobě, je k dispozici v lékovém záznamu 
pacienta. Díky tomu má každý snadnější 
přehled o aplikovaných vakcínách, systém 
očkované upozorňuje na blížící se termín 
přeočkování a lékaři zase mohou před 
očkováním zkontrolovat, jaké vakcíny jejich 
pacient v minulosti dostal. 
Nahlížení do eOčkování probíhá přes lékový 
záznam pacienta v pacientské aplikaci. Při
hlásit se lze pomocí:
• bankovní identity přes zabezpečený portál 

NIA,
•  NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód), 
•eObčanky,
• čipové karty Starcos od První certifikační 

autority, 
• MojeID či mobilního klíče eGovernmentu. 

Lidé, kteří online prostředí nevyužívají, si 
mohou nechat přehled o očkování vytisk
nout u lékaře nebo v lékárně.
eOčkování jako další část lékového záznamu 
umožňuje i nastavení souhlasu či nesou
hlasu s nahlížením na údaje o aplikovaných 

vakcínách. Stejně jako u eReceptu je to 
možné v několika kategoriích – zvlášť pro lé
kaře, zvlášť pro lékárníky a klinické farma
ceuty. Ve webové aplikaci si také každý 
může vybrat konkrétního lékaře či lékárníka, 
kterému nahlížení do svých záznamů 
umožní. Lze mít taktéž rozdílně nastavenou 
možnost nahlížet na údaje o předepsaných 
lécích a aplikovaných vakcínách.

Další novinku představuje 
eRecept s modrým pruhem
S novým rokem začala platit také povinnost 
vystavovat elektronické recepty na léčivé 
přípravky s obsahem vysoce návykových 
látek. Pro lékaře a lékárníka jsou změny 
v práci se systémem eRecept minimální, na
opak se zjednodušil proces evidence a kont
roly receptů s modrým pruhem, které bylo 
dříve v listinné podobě nutné vyplňovat 
ve třech kopiích. 
Důležitou novinkou je, že od 1. ledna je 
na eRecepty s příznakem „modrý pruh“ pře
depisováno i konopí pro léčebné použití. 
eRecepty s příznakem vysoce návykové 
látky se ukládají do Centrálního úložiště 
elektronických receptů. Lékárník takový 
eRecept vydá na základě identifikátoru 
eReceptu nebo identifikačního dokladu 
pacienta stejně jako standardní eRecept. 

Co je připraveno 
u ePoukazů? 
Možnost využívat ePoukazy na zdravotnické 
prostředky je připravena ke spuštění 

od 1. března. Při vytváření modulu ePoukaz 
se Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
snažil o maximální využití stávajících funk
cionalit, aby bylo jejich předepisování 
a vystavování uživatelsky co nejpřívětivější 
a nejjednodušší. „Předepisující bude moci 
vystavit ePoukaz obdobně, jako tomu je 
u eReceptu, zavedení elektronického pou
kazu tedy pro lékaře nepředstavuje velké 
změny, navíc není zaváděn povinně,“ upřes
ňuje ředitelka Irena Storová.
Výdejce předá pacientovi zdravotnický pro
středek po předložení devítimístného identi
fikátoru ePoukazu, tedy obdobně jako 
u eReceptu. Zachována zůstane ovšem 
i možnost výdeje zdravotnických prostředků 
po předložení identifikačního dokladu 
pacienta. 
Předepisující i vydávající budou moci využí
vat jak svůj software, tak aplikace, které vy
tvoří SÚKL stejně jako u eReceptu 
(digitalizace listinných poukazů nyní nebude 
zavedena). Pacient dostane k dispozici ná
hled na všechny své ePoukazy opět pro
střednictvím pacientské aplikace, všechny 
informace tak najde v lékovém záznamu. 
Nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří jsou 
jak na straně předepisujících (zdravotní sestry, 
fyzioterapeuti), tak vydávajících (farmaceu
tičtí asistenti, optici, výdejci ve smluvních 
výdejnách aj.), budou mít dvě možnosti, jak 
se přihlásit do systému eRecept.
1. Státní elektronická identita s využitím NIA 
Jde o velmi bezpečnou a jednoduchou 
cestu. Přihlášení bude možné všemi ces

Systém elektronické 
preskripce
nabízí další funkce

Systém eRecept se s přelomem roku rozrostl. 
Do lékového záznamu pacienta přibyla počínaje 
prvním lednem evidence záznamů 
o očkování – tzv. eOčkování. A brzo se do rodiny 
eReceptu přidá také elektronický poukaz 
na zdravotnické prostředky. 
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Systém elektronické 
preskripce
nabízí další funkce

Nabízí vám partnerství s BENU možnost 
dalšího rozvoje služeb, jako například 
dnes stále oblíbenější online nakupo-
vání v e-shopu a rezervace RX nebo 
OTC?
Online nakupování je trendem doby, 
a i když jsme to zpočátku vnímali rozpo-
ruplně chápeme, že pokud nenakoupí zá-
kazník u nás na e-shopu, realizuje nákup 
někde jinde. Svoji zásilku si přijde většinou 
vyzvednout do lékárny a je jen na nás, 
abychom mu na základě kvalitního pora-
denství nabídli další produkty z našeho 
portfolia. Zejména pacienti mladší a střední 
generace začali využívat službu RX rezer-
vace online. Tato služba jim šetří čas 
a mohou se spolehnout, že své léky z eRe-
ceptu dostanou všechny a při jedné ná-
vštěvě lékárny.

Poskytuje vám BENU možnost dalšího 
vzdělávání a odborného rozvoje pro 
vaše zaměstnance?
BENU hodně dbá na další vzdělávání všech 
odborných pracovníků lékáren. Přes vzdě-
lávací portál BENU se mohou naši zaměst-
nanci účastnit seminářů a odborných 
přednášek. Zároveň BENU umožňuje bez-
platnou účast na mnoha otevřených vzdě-
lávacích akcích jiných subjektů

Zapojili byste se do preventivních pa-
cientských programů BENU a ocenili by 
je vaši pacienti?
Zapojení do preventivních screeningových 
programů BENU uvítáme, pro pacienty jsou 
vyhledávaným benefitem a my se jimi mů-
žeme odlišit od jiných lékárenských ře-
tězců v komplexní péči o zákazníka.

Jaké důvody vás vedli k rozhodnutí na-
vázat spolupráci se silným partnerem 
a proč jste si vybrali právě franšízový 
projekt BENU? 
Rodinnou lékárnu jsme s manželkou pro-
vozovali již od roku 1993. Postupně jsme 
stále více začali vnímat nárůst konku-
rence, potřebu kvalitního marketingu 
a lepší práce s našimi věrnými zákazníky. 
Zároveň jsme si ale chtěli zachovat přija-
telnou míru svobody v podnikání a ve vý-
konu lékárnického povolání. V roce 2012 
jsme se rozhodli vstoupit do franšízového 
projektu BENU, který nám umožnil skloubit 
obojí. Je určen pro ty, kteří chtějí úspěšně 
generovat zisk a využívat výhod a jistot sí-
ťového podnikání pod silnou a stabilní 
značkou. Především ale musíte mít chuť 
podnikat, každá franšíza potřebuje aktivní 
přístup. 

Podle čeho by se měli zájemci 
o franšízové podnikání rozhodovat?
Při výběru, s kým začít spolupracovat, je 
důležité, podívat se, jak dlouho je značka 
na trhu, kde všude působí, jaké má refe-
rence. Potkejte se, a pokud tam bude spo-
lečná chemie a sympatie, hurá do toho. 
Jestliže se oba partneři snaží, tak je vzá-
jemná spolupráce vždy přínosná.

Jaké výhody vám přináší podnikat pod 
zavedenou značkou? 
Především je to snížení rizika plynoucího 
ze samostatnosti a větší jistota v podni-
kání. Můžeme využívat již ověřené služby 
a technologie v rámci BENU. Marketingová 
koncepce, kterou BENU nastavuje, je prů-
běžně aktualizovaná a předem ověřená. 

Dostává se nám know-how pomocí vzdě-
lávání a tréninku. Využíváme i poradenství 
ze strany franchisora a tím se můžeme 
věnovat plně lékárenskému povolání. 
V podnikání nám pomáhá i image BENU, 
jeho obchodní jméno, reklama. Spolupráce 
nám přinesla vyšší zisky i optimalizaci ná-
kladů. BENU nám pomáhá i při sestavení 
sortimentové skladby, minimalizovaly se 
nám problémy se zásobováním. Uvítali 
jsme pomoc i při cenové regulaci. Fran-
chisor zpracovává cenové hladiny sorti-
mentu u dané oblasti, konkrétní ceny 
stanovuje franšízant sám. Obecně nám 
vstup přinesl vyšší obratové, nákupní 
a výdajové výhody (součást Phoenix 
group).
Musím říci, že nám pomáhá i vzájemná 
spolupráce v rámci sítě lékáren BENU, 
sdílení informací, podpora BENU jako fran-
chisora, prostě nejsme na všechno sami. 
Ať už v dobách lepších i horších. To, co se 
v rámci sítě naučíte za rok, by vám běžně 
trvalo o hodně déle, a to si jako podnika-
telé, kteří jsme se rozhodli jít cestou fran-
šízy, uvědomujeme.

Pomáhá vám BENU s marketingovou 
strategií? 
Zkvalitnit náš marketing, to byl jeden 
z nejdůležitějších požadavků při rozhodo-
vání, zda vstoupit do franšízového pro-
jektu. BENU podporuje své franšízanty přes 
jednotný elegantní vzhled lékáren, po pro-
fesionální grafiku a špičkovou prezentaci 
produktů, kvalitně řízený zákaznický pro-
gram a maximální vizibilitu značky BENU 
ve všech mediatypech celoplošného i regio-
nálního působení.

Byl pro vás náročný přechod do kon-
ceptu, a jak vám BENU celý proces 
usnadnilo? 
Nejnáročnější na přechodu k franchisingo-
vému projektu bylo dospět k rozhodnutí. 
Pak už to jelo podle jasně daného a per-
fektně připraveného harmonogramu.  

Zaručuje vám projekt jistou ekonomic-
kou stabilitu a vnímáte pozitivní trend 
po vstupu do franchisy?
S odstupem těch skoro deseti let mohu 
říci, že tento krok nám přinesl ekonomic-
kou stabilitu a zajistil růst i při propadech 
trhu. Byl to správný krok i z hlediska odpo-
vědnosti k našim zaměstnancům.

Zákaznický program BENU je pro vás 
přínosem a vnímají ho stejně i vaši pa-
cienti?
Spojení se silnou značkou ocenili i pacie nti. 
Zastavil se jejich odliv ke konkurenci, řada 
z nich se k nám po vstupu do franšízy vrátila. 
Zákaznický program BENU PLUS vnímají 
jako jednu z hlavních výhod a plně ho vy-
užívají. Pro nás je velmi důležitým benefitem 
v rámci programu BENU PLUS vybrané 
kategorie léků BEZ DOPLATKU. Přivádí 
nám nové klienty do lékáren a je skvělým 
benefitem i pro naše stávající klienty.

Jak vnímají změnu identity lékárny vaši 
pacienti a váš personál? 
U pacientů jsme zaznamenali vesměs po-
zitivní reakce. Musíme si říct, že pacient 
očekává od lékárny především profesiona-
litu a vstřícný přístup a toho se jim u nás 
samozřejmě dostává. Zaměstnanci oceňují 
především systém vzdělávání.

Jestliže se oba partneři snaží, 
tak je vzájemná spolupráce vždy přínosná

Franšízový projekt BENU

Již 30 let provozuje svoji lékárnu, z toho bezmála 10 let pod křídly BENU, v malebném městě Choceň. 
A právě PharmDr. Zdeňka Obra jsme zpovídali na téma, co mu přineslo partnerství s BENU v rámci franšízového projektu.
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niky včetně lékárny: „Vše se složitě 
připravovalo, lékárna pak byla rok zavřená 
a fungovala zde pouze naše menší lékárna, 
která rovněž patří do sítě EUC a sídlí přímo 
přes ulici.“

Přibylo několik vychytávek
Dispozičně a velikostně se oficína včetně zá
zemí během rekonstrukce nezměnila, přesto 

Zásadní vliv na charakteristiku lékárny, která 
začala fungovat v roce 1984 a spadala 
tehdy pod Lékárenskou službu, má skuteč
nost, že sídlí v budově velké polikliniky. Jak 
uvádí vedoucí lékárny PharmDr. Daniela La
sáková, na tehdejší dobu se jednalo o poli
kliniku velmi moderní. A velikost lékárny, 
zejména jejího zázemí, odpovídala dřívější 
frekvenci zásobování jednou za dva týdny. 

„Proto byla lékárna dvakrát větší než v sou
časnosti, pod ní totiž bylo ještě jedno pod
laží, kde byl sklad léků, který už dlouho 
nevyužíváme,“ říká Daniela Lasáková.
Čas se ale zastavit nedá, a tak to, co bylo 
v 80. letech minulého století moderní, po
stupem doby zastaralo a přestávalo vyhovo
vat. Proto se před lety začala připravovat 
rekonstrukce celé polikliniky, která proběhla 

ve dvou etapách. „Nejdřív se rekonstruovala 
první půlka budovy, což se provozu lékárny 
prakticky nedotklo. Lékaři z ordinací, kde 
zrovna probíhala rekonstrukce, se totiž pře
stěhovali do blízkého bytového domu, takže 
i nadále k nám od nich přicházeli pacienti, 
aby si vyzvedli předepsané léky,“ popisuje 
vedoucí lékárnice a dodává, že poté se po
kračovalo rekonstrukcí druhé části polikli

Funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a po loňské rekonstrukci září novotou. EUC Lékárna Plaňanská v pražských 
Malešicích ale není vyhlášená jen díky svému nepřetržitému provozu. Pyšní se i rozsáhlou magistraliter přípravou 
a konzultační činností.

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

L

Nepřetržitý 
provoz
vyžaduje specifickou
skladbu sortimentu
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vypadá jinak než předtím. „Je to tím, že 
máme nový nábytek, který je jiným způso
bem rozmístěný. Díky tomu jsme získali další 
plochy na vystavení zboží. Navíc jsme pod 
policemi nechali udělat zásobní uzavřené 
boxy, kde můžeme mít uskladněné zboží, 
takže ho nemusíme mít tolik ve skladu, kam 
bychom pro něj museli často chodit,“ po
chvaluje si Daniela Lasáková a připojuje 
ještě informaci o další změně: „Už před 
časem jsme v lékárně zřídili samostatnou 
konzultační místnost, kterou jsme ale 
během rekonstrukce ještě stavebně takříka
jíc dopilovali. Je oddělená od lékárenského 
provozu, takže v ní máme se zákazníky klid 
a soukromí, a přibylo v ní i další vybavení.“
V malešické lékárně mají celkem sedm vý
dejních míst včetně táry, která slouží pro po
hotovostní výdej přes okénko. A právě tato 
mobilní tára patří pravděpodobně k největší 
vychytávce, kterou lékárna díky rekonstrukci 
získala. Při běžném provozu málokoho na
padne, že v bílé skříňce umístěné v rohu ofi
cíny v blízkosti pohotovostního okénka se 
skrývá malé „lékárenské království“. Mobilní 
tára je nápadem vedoucí lékárnice a jejích 
kolegů, kteří mají bohaté zkušenosti s věč
ným přebíháním mezi výdejním pohotovost
ním okénkem a běžnou tárou s pokladnou 
a regály s léky. 

A jak to celé funguje? V momentě, kdy 
začne lékárna pracovat v pohotovostním re
žimu, stačí skříňku odemknout, odklopit 
vrchní desku a stisknout tlačítko, aby „vyjel“ 
počítač se skenerem. Po ruce má lékárník 
také pokladnu včetně terminálu pro platby 
kartou. A uvnitř skříňky se nacházejí i zá
suvky s nejčastěji expedovanými léky. Díky 
tomuto praktickému zlepšováku se expedice 
výrazně urychlily, protože farmaceut nemusí 
od zákazníka stojícího u okénka neustále 
odbíhat. A to, že je výdej komfortnější pro 
obě strany, asi není třeba zdůrazňovat.  

Magistraliter příprava jede 
ve velkém
Na provozu lékárny se vždy projevovalo, že 
funguje v poliklinice, kde kromě praktických 
lékařů a pediatrů ordinuje mnoho ambu
lantních specialistů. „Když se před lety za
čala plánovat rekonstrukce, někteří lékaři se 
rozhodli odejít jinam, takže zde po rekon
strukci zůstalo několik volných ordinací, 
které se postupně zaplňují. Víme, že tady 
brzy začne fungovat nové interní oddělení, 
urologická ordinace a také revmatologie,“ 
vyjmenovává doktorka Lasáková. Jak dále 
upozorňuje, v lékárně přizpůsobili složení 
sortimentu i nabídku služeb tomu, že na po
liklinice je velké plicní a ORL oddělení, ordi
nace kožních lékařů, chirurgie, ortopedie, 
ordinuje tam několik stomatologů a opome
nout také nelze oddělení fyzioterapie. 
„Znamená to, že je potřeba mít hodně široký 
sortiment a dostatečnou zásobu nejčastěji 
předepisovaných léků a zdravotnických pro
středků, protože ke specialistům se do jejich 
ordinací sjíždějí pacienti ze široka a daleka 
a s receptem pak zamíří rovnou k nám. 
Navíc sem často přicházejí pacienti, kteří 
svůj lék jinde nesehnali, a tak zkoušejí štěstí 
u nás. Proto se snažíme produkty, které klienti 
opakovaně žádají, do sortimentu zařazovat,“ 
popisuje vedoucí lékárnice. 
Spolupráce s lékaři ordinujícími na polikli
nice ale není založena pouze na tom, že v lé
kárně mají k dispozici široké portfolio léků. 
„S lékaři jsme neustále v kontaktu a napří
klad v případech, kdy má nějaký lék výpa
dek, s námi konzultují, jaké jsou možnosti 
jeho substituce a co jiného jsme schopni 
sehnat. Kolikrát jsme expedovali i velmi spe
cifické léčivé přípravky, které například pře
depisovali pneumologové léčící pacienty 
s TBC. To jsme pak rovněž se zdravotními 
pojišťovnami domlouvali, zda tyto léky 
v rámci léčby pacientům uhradí,“ doplňuje.
Jestli je pro Lékárnu EUC Plaňanská ještě 
něco charakteristické, je to bezesporu roz
sáhlá magistraliter příprava. Měsíčně přijde 
v průměru 500 pacientů s receptem na ma
gistraliter přípravky. Mezi nimi převažují re
cepty od kožních lékařů. „Jeden den v týdnu 
na kožním oddělení funguje speciální po
radna pro pacienty s bércovými vředy, pro 
něž připravujeme spoustu mastí. Často při
pravujeme i kapsle, například proti křečím. 
Rozsáhlá je příprava mastí, krémů či roztoků 
pro ekzematiky. Další velkou skupinu tvoří 
magistraliter příprava pro pacienty, kteří na
vštívili lékaře na ORL. Pro ně připravujeme 
nejrůznější formy léčivých přípravků od klok

tadel přes nosní kapky až po masti včetně 
těch antibiotických. Běžně připravujeme 
i čípky a řadu přípravků do zásoby,“ objas
ňuje vedoucí lékárny.

Bez čeho se neobejde 
nonstop provoz? 
„Neustále musíme mít dostatečnou zásobu 
berlí stejně jako injekcí na ředění krve, které 
se musejí aplikovat po zlomeninách. A také 
větší zásoby antibiotik. Samozřejmě často 
vydáváme i pomůcky, jako jsou například 
krční fixační límce či závěsy na horní konče
tiny,“ vypočítá Daniela Lasáková s tím, že 
v době, kdy jsou ostatní lékárny zavřené 
a v té jejich mají pohotovost, k nim přijíždějí 
pacienti nejen z Prahy, ale prakticky z celých 
středních Čech, kde není v provozu žádná 
pohotovostní lékárna.
Lékárna Plaňanská v Malešicích „jede“ non
stop navzdory tomu, že na poliklinice už byla 
před nějakou dobou zrušena lékařská poho
tovost pro děti i dospělé. Vedení městské 
části Praha 10 rozhodlo, že pohotovostní 
služba bude fungovat ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady, kde je ale lékárna ote
vřená ve všední dny pouze do 18 a o ví
kendu jen do 16 hodin. Proto si řada 
pacientů ošetřených na pohotovosti jmeno
vané nemocnice stejně přijede léky vyzved
nout do lékárny v Malešicích.
Když je řeč o ortopedických pomůckách, ve
doucí lékárnice říká: „Vzhledem k našemu 
nepřetržitému provozu samozřejmě musíme 
mít na skladě například zmíněné berle, 
které pacienti po zranění potřebují mít ihned 
k dispozici. Ale pokud jde o zdravotnické 
prostředky, specializuje se na ně lékárna, 
která sídlí přes ulici. Tím, že jsme dvě lé
kárny ze stejné sítě v bezprostřední blízkosti, 
snažili jsme se pro každou určit část sorti
mentu, na kterou se zaměří. V případě pro
tější lékárny jde tedy o jmenované 
zdravotnické prostředky a rovněž o veteri
nární přípravky. Vzhledem k tomu, že rozlo
hou se jedná o menší lékárnu bez 
konzultační místnosti, u nás jsme si pone
chali celý sortiment zdravotních punčoch, 
protože před jejich výdejem je třeba zákaz
níka přesně změřit, aby se zvolila jejich 
správná velikost. A k těmto účelům výborně 
slouží naše konzultační místnost, kde je do
statek soukromí na to, abychom vše, co je 
nezbytné, s klientem probrali a změřili. 
Výběr kompresních podkolenek i punčoch 
máme opravdu velmi široký, ať už jde o je
jich velikost či sílu komprese.“

Senioři mají navrch
Většinu klientely malešické lékárny dlouho
době tvoří senioři, kteří bydlí v okolní starší 
zástavbě a na polikliniku docházejí jak 
k praktickým lékařům, tak zejména ke spe
cialistům. Vše ještě podtrhuje fakt, že neda
leko lékárny je domov důchodců, z něhož se 
také rekrutuje mnoho stálých klientů. „Dá se 
říct, že u většiny našich zákazníků vyššího 
věku platí, že jdou do lékárny za konkrétním 
magistrem. V tomto ohledu je velkým bonu
sem, že máme stálé složení personálu. Se
nioři totiž nesmírně ocení, když mohou přijít 
za někým, koho znají a s nímž navázali dobrý 

vztah,“ říká doktorka Lasáková. Když je řeč 
o věkovém složení klientů, připouští, že sice 
nedaleko bylo před časem postaveno něko
lik nových domů, kam se nastěhovali mladí 
lidé, takže do lékárny občas zajdou napří
klad i maminky s dětmi, ale mladší zákazníci 
jsou u nich stále v menšině.
Pokud jde o obrat, s jasnou převahou se 
na něm podílejí Rx přípravky. „Dříve měly 
zhruba 75procentní podíl na obratu lékárny, 
kolem 25 procent pak připadalo na volný 
prodej.  I v současnosti stále převažuje podíl 
Rx, ale jak se léky neustále zlevňují, tak i při 
zachování objemu jejich výdeje už se podíl 
na obratu trochu snížil,“ naznačuje vedoucí 
lékárnice a doplňuje: „Vliv na to, že už rozdíl 
mezi podíly Rx a OTC přípravků co do hod
noty není tak markantní, má i to, že volný 
prodej posiluje. Zejména v období pande
mie se ukázalo, že mnoho lidí nechtělo jít 
k lékaři a vsadilo na samoléčbu. Přišli do lé
kárny, zeptali se nás na radu a volně pro
dejné léky si rovnou koupili. A ještě jedna 
věc se hlavně v období lockdownu projevila. 
Řada lékařů zavřela své ordinace, takže je
jich pacienti obdrželi po telefonické do
mluvě eRecept a s ním zašli v místě bydliště 
do lékárny, kterou předtím třeba ani moc 
nenavštěvovali, protože si léky běžně vyzve
dávali tam, kam chodili k lékaři nebo do za
městnání. A to během pandemie, kdy 
mnoho lidí mělo takzvaný homeoffice a byly 
zavřené ordinace, odpadlo, což jsme samo
zřejmě zaznamenali.“

Věrnostní kartičku má 
takřka každý
EUC Lékárna Plaňanská bezesporu těží 
z toho, že sídlí na velké poliklinice, funguje 
nepřetržitě a má rozsáhlou magistraliter pří
pravu, ale to ji automaticky nechrání před 
okolní konkurencí. Donedávna fungovaly 
nedaleko dvě nezávislé lékárny, jejichž kon
kurenci v Plaňanské bez problémů ustáli. 
Navíc před časem obě lékárny zanikly. 
V době, kdy v lékárně na poliklinice probí
hala rekonstrukce, ale konkurence otevřela 
menší lékárnu v jejich bezprostřední blíz
kosti. Jak vyzdvihuje doktorka Lasáková, 
s každou konkurencí je třeba počítat, ale 
stálí klienti se po rekonstrukci do jejich lé
kárny vrátili a zůstávají jim věrní. O tom, že 
loajalita v případě poliklinické lékárny fun
guje, svědčí i skutečnost, že zhruba 80 % je
jích zákazníků je zapojeno do věrnostního 
programu. Zejména senioři jsou zvyklí použí
vat plastovou kartičku, mladší klienti pře
cházejí na novou aplikaci mojeEUC, která 
byla koncem loňského roku spuštěna. 
„Klienti už také čím dál víc začínají využívat 
možnost rezervovat si online jak Rx léčiva 
včetně magistraliter přípravků, tak volně 
prodejné přípravky,“ podotýká vedoucí lé
kárny. Podle ní se také zvyšuje počet zákaz
níků, a to i těch z řad seniorů, kteří si 
objednají zboží v eshopu a do lékárny si ho 
přijdou vyzvednout.
Velké oblibě se mezi klienty těší letákové 
akce. „Kolikrát se nás ptají, kdy bude nová 
akce, případně zda produkt, který si chtějí 
koupit, máme či budeme v akci mít,“ říká 
Daniela Lasáková.

Letem světem lékárny
EUC Lékárna Praha - Plaňanská
Sídlo: Plaňanská 573/1, Praha 10

1984

402 m²

12

155m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 
zaměstnanců:
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mentální projekt, který dosud běží. Jedná se 
o kombinovaný screening diabetu a poruch 
paměti. „Už existují studie o tom, že kogni
tivní poruchy a diabetes spolu souvisejí 
zřejmě víc, než si myslíme. Říkal jsem si, 
proč to nevyzkoušet z pozice lékárníka, pro
tože máme nástroje na testování paměti 
a můžeme měřit i glykemii. A ukázalo se, že 
i původní české testy profesora Aleše Bar
toše jsou senzitivní a že opravdu diabetici, 
eventuálně pacienti, jimž je náhodně namě
řena zvýšená hodnota glykemie, hůře skórují 
v testech paměti. Tento poznatek jsme pub
likovali již před několika lety na sympoziu 
klinické farmacie v Mikulově. S panem pro
fesorem Bartošem nadále pokračujeme 
v úzké spolupráci a připravujeme například 
i několik společných odborných článků. 
Navíc o této problematice a o konzultacích 
jakéhokoliv typu přednáším na garantova
ných kurzech a konferencích, protože dle 
mého názoru jde o oblast, v níž se lékárníci 
coby zdravotničtí odborníci mohou velmi 
dobře a efektivně uplatnit,“ uzavírá lékárník 
Ondřej Šimandl.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

O konzultace je čím dál 
větší zájem
Ve výčtu aktivit, jimiž je EUC Lékárna 
Plaňanská vyhlášená, nelze opomenout ani 
konzultační činnost, kterou má takříkajíc 
pod palcem Mgr. Ondřej Šimandl. „Do této 
lékárny jsem nastoupil v roce 2016. Do té 
doby jsem pracoval v ústavní lékárně Insti
tutu klinické a experimentální medicíny, kde 
jsem získal zkušenost jak s prací klinického 
farmaceuta přímo u lůžka pacienta, tak zá
roveň i s konzultační činností poskytovanou 
v rámci lékárenské péče. Také jsem absol
voval řadu kurzů garantovaných Českou lé
kárnickou komorou i školení vedených 
odborníky z řad lékařů, psychologů i kolegů 
z jiných zdravotnických oborů. A protože po
važuji poradenství za přínosné a chtěl jsem 
v něm pokračovat, požádal jsem při nástupu 
vedení společnosti, tehdy ještě Medifin, nyní 
EUC, zda by v lékárně mohla vzniknout kon
zultační místnost,“ vypráví Ondřej Šimandl.
Management společnosti mu vyšel vstříc 
včetně toho, že zajistil mediální podporu 
vznikajících konzultačních služeb. A nema
lou roli sehrál i fakt, že v lékárně šlo díky 
jejím dispozicím konzultační místnost bez 
problémů vybudovat a během rekonstrukce 

se v ní ještě leccos vylepšilo a dovybavilo. 
„Velkou zásluhu na tom má i ředitel sítě na
šich lékáren pan doktor Lukš a má skvělá 
vedoucí, paní doktorka Lasáková,“ dodává 
magistr Šimandl.
A jaké konkrétní služby v lékárně poskytují? 
„Od počátku to bylo lékové poradenství, od
vykání kouření, screening diabetu včetně 
selfmonitoringu glykemie a bazální scree
ning kardiovaskulárních onemocnění. Velký 
zájem je i o testování paměti. Často rovněž 
provádíme edukaci správného použití inha
látoru či aplikace injekčních přípravků 
včetně praktického nácviku. Tím, že k nám 
chodí hodně pacientů, jimž lékaři z plicního 
oddělení předepíšou inhalátor, je možnost 
edukovat je o správném způsobu jeho pou
žívání neocenitelná jak pro pacienty, tak i lé
kaře. Jeli to z časových a provozních 
důvodů možné, můžeme ihned zajít do kon
zultační místnosti a v klidu tam pacientovi 
vše vysvětlit a předvést, případně ho k po
drobnější edukaci objednat. Nikdy ale z lé
kárny nesmí odejít pacient, který neví, co si 
se svým inhalátorem počít,“ objasňuje Ond
řej Šimandl.
Zpočátku měli v lékárně na konzultace vy
hrazené hodiny v úterý dopoledne a ve čtvr

tek odpoledne, kdy bylo možné přijít bez 
objednání. Na jiné termíny pak bylo třeba se 
objednat, což se osvědčilo více, a tak nyní 
vše funguje na principu předchozího objed
nání ke konzultaci. Někdy ale nastávají si
tuace, kdy je nutné rychlou konzultaci 
realizovat ihned. I na to jsou v lékárně při
praveni. Zájem o screening a poradenství, 
byť ho pandemie covidu19 přibrzdila, je 
velký, a to nejen mezi stálými zákazníky. 
„Na konzultace se objednávají a jezdí i lidé 
z jiných částí Prahy a navíc jsou ochotni 
za tento typ služby zaplatit,“ podotýká 
Mgr. Šimandl a vysvětluje, jak to s placením 
chodí: „Držitelé naší věrností karty, nebo 
nově aplikace EUC, mají screeningové vy
šetření jedenkrát ročně zdarma. Pokud by 
například chtěli stejnou službu víckrát 
do roka, musí si ji pak už zaplatit. Ti, kteří 
nejsou zapojeni v našem věrnostním pro
gramu, platí za screening diabetu a kardio
vaskulárních chorob zahrnující 
selfmonitoring glykemie a hladiny choleste
rolu poplatek ve výši 100 korun. Ostatní 
typy konzultací, včetně odvykání kouření, 
jsou bezplatné.“
Před časem k již zmíněným typům poraden
ství a screeningu přibyl ještě jeden experi
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PharmDr. Daniela 
Lasáková

Vzdělání: 
1986 – Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
1989 – Rigorózní zkouška 
1995 – Atestace I. stupně v oboru lékárenství
 
Praxe:
1986 – 1994 – Pohotovostní lékárna Ječná, Praha (lékárníkasistent)
1994 – 1998 – Ústavní lékárna nemocnice MV ČR Na Míčánkách, Praha (vedoucí lékárník)
1998 – Lékárna Sokolská, Praha (lékárníkasistent)
1998 – 2000 –  Lékárna Apomed Letňany, Praha (lékárníkasistent, od roku 1999 odborný 

zástupce a vedoucí lékárník)
2000 – 2002 – Lékárna OC Globus Letňany, Praha (vedoucí lékárník)
2002 – 2005 – Lékárna RentPharm Europark Štěrboholy, Praha (vedoucí lékárník)
2005 – 2007 – Lékárna U Nemocnice, Brandýs nad Labem (vedoucí lékárník)
2007 – 2009 – Lékárna Nová Harfa, Praha (vedoucí lékárník)
2009 – dosud – Lékárna Medifin, později EUC Plaňanská, Praha (vedoucí lékárník)

Zájmy: 
rodina, turistika, jízda na inlinech, procházky se psem, 
četba hlavně historických románů

inzerce
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pravků vyžadujících sníženou teplotu ucho
vávání se záznamy provádějí minimálně 
jednou denně.“
Pokud by se stalo, že v lékárně vypadne 
přes víkend na 24 hodin elektrický proud, 
provozovatel se o tom nedozví. O tom, že 
„papír snese vše“, se snad raději ani 
nebudu zmiňovat.

Elektronický záznam
Nicméně vzhledem k ceně a dostupnosti 
teploměrů alespoň s nějakou formou zá

Je důležité si uvědomit, že termolabilní ne
jsou jen přípravky, které vyžadují sníženou 
teplotu uchování (typicky očkovací látky), 
ale všechny přípravky, u nichž výrobce v SPC 
stanovil určité teplotní rozmezí, jež je třeba 
při skladování dodržet. I když je teplota na
příklad v typickém rozmezí 15–25 ºC, stále 
se jedná o teplotu, která musí být dodržena, 
a to jak v horním, tak spodním rozmezí. 
V případě, že není teplota uchování dodr
žena, hrozí ztráta stability, bezpečnosti 
a účinnosti léčivého přípravku. Sledování 
teplot by tak nemělo být v lékárně nebo v or
dinaci jen pouhou formalitou, ale měla by 
se mu věnovat patřičná pozornost při využití 
možností, které dnes běžně dostupné tech
nologie poskytují. 
Jaké jsou tedy stávající možnosti měření 
a zaznamenávání teplot skladování? V zá
sadě je lze rozdělit podle řady kritérií do ně
kolika skupin uvedených v tabulce.

Výše uvedená tabulka je v podstatě zmapo
váním historického vývoje měření teplot 
od minulého století do současnosti. 

Ruční záznam
Bohužel v řadě (a troufám si říct, že v drtivé 
většině) lékáren a dalších zdravotnických 
zařízení můžeme ještě dnes vidět neprů
kazně vedené záznamy teplot zapisované 
ručně do papírového deníku. A v takovém 
případě je pak už úplně jedno, zda jsou 
takto uchovávané údaje opisovány ze rtuťo

vého, nebo digitálního teploměru. Tyto zá
znamy nejenže nejsou průkazné, ale ani 
samotným provozovatelům neposkytují do
statečné informace o tom, v jaké teplotě 
jsou jimi uchovávané léčivé přípravky skla
dovány. I legislativa v podobě vyhlášky 
84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi 
poskytuje jen velmi vágní formulace v § 21 
odst. 2: „Dodržování teploty stanovené pro 
uchovávání léčivých přípravků (...) se prů
běžně kontroluje.“ A v § 37 Dokumentace 
odst. 2 písm. 2a: „... v případě léčivých pří

Typ měřidla Záznam
Komunikační 

rozhraní
Upozornění 

na překročení

Analogové Ruční papír a tužka Ne

Elektronické Ruční papír a tužka Ne

Elektronické V zařízení USB/LAN Ne

Elektronické V zařízení GSM (SMS, GPRS, LTE/4G)
(pouze pro upozornění) Ano

Elektronické V zařízení GSM (SMS, LTE/4G), Wi-Fi, LAN Ano

Elektronické Cloud GSM (LTE/4G), Wi-Fi, LAN, IoT Ano

Správné skladování 
a uchovávání léčivých 
přípravků, surovin, ale 
i dalšího zboží je jedním 
ze základních před-
pokladů poskytování 
kvalitní zdravotní péče. 
I když se výrobci neustále 
snaží vylepšovat své 
produkty tak, aby byly co 
nejvíce termostabilní, 
stále je třeba při 
skladování léčiv dodržet 
určité rozmezí teplot. 

Nové přístupy
v monitoringu teplot 
skladování léčiv
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znamu se i v lékárnách stále častěji setká
váme s měřidly, která uchovávají teploty 
přímo v zařízení. Stahování záznamů pak 
probíhá zpravidla přes USB port přímo 
do počítače uživatele. Jedná se o značný 
pokrok proti ručnímu zapisování, bohužel 
ale ve většině případů se teploty stahují 
v měsíčním nebo i delším intervalu, a perso
nál tak nemá informaci o překročení poža
dované teploty včas. Některé teploměry se 
záznamem mají i digitální displej, na němž 
lze přečíst minimální a maximální teplotu 
v daném časovém úseku a v případě pravi
delné kontroly lze tento nedostatek alespoň 
částečně eliminovat. I tak ale toto zjišťování 
vyžaduje osobní přítomnost. 
Jistou mezikategorii pak představují řešení 
dodavatelů lékárenských systémů, která vy
užívají stávajícího informačního systému 
k zaznamenávání teplot. Výhodou proti výše 
popsanému systému stahování je dostup
nost záznamů – ty má uživatel k dispozici, 
kdykoliv je přihlášen do lékárenského sys
tému. Některé z nich jsou také schopny uži
vatele upozornit na překročení teplot, avšak 
pouze v případě, že je systém alespoň 
na některém počítači v lékárně spuštěný. 

Vzdálená komunikace 
s měřidlem
Dalším vývojovým stadiem měření teplot 
jsou systémy, které mají sice záznam pouze 
v zařízení, ale jsou schopny nějakou formou 
vzdáleně komunikovat s uživatelem. Zpravi
dla se jedná o zařízení, která v sobě obsahují 
GSM modem nebo WiFi modul, a mohou 
tak v případě překročení teploty odeslat uži
vateli zprávu s potřebnou informací.
Pokud už má zařízení komunikační modul, je 
zpravidla umožněno i stahování záznamů 

pro účely archivace. Tato měřidla už splňují 
většinu požadavků na moderní monitoring 
teplot:
• kontinuální záznam;
• vzdálený přístup;
• upozornění na překročení.

Tyto systémy ale mají ve srovnání s další 
a v současné době nejmodernější kategorií 
následující nevýhody:
1.  Uživatel musí teploty ručně stahovat a zá

lohovat.
2.  Pro přístup je třeba speciální aplikace do

stupná většinou jen pro PC.
3.  Přístup k historii záznamů nemá uživatel 

kdykoliv a odkudkoliv.
4.  Zajištění provozu je technicky náročnější 

a pro uživatele složité.
Proto se na trhu začaly objevovat systémy, 
které tyto nevýhody eliminují.

Cloudové systémy měření
Tak jako u řady jiných oborů i do měření tep
lot nastoupily cloudové aplikace a poskyto
vání měření teplot jako služby. To znamená, 
že uživatel si od dodavatele nekupuje zaří
zení, ale rovnou službu měření. Pro uživatele 
se jedná o velkou výhodu: sice je třeba zaří
zení nainstalovat a spustit, ale i tyto činnosti 
bývají součástí poskytované služby, a tak 
na uživateli už zůstává jen přihlásit se přes 
webový prohlížeč do aplikace a dívat se 
na naskakující záznamy teplot. A to buď 
přes počítač, nebo i přes mobil či tablet. 
Tím pádem má tak přehled opravdu kdykoliv 
a kdekoliv. 
Protože jsou data na servery služby přená
šena online, lze je i online dál kamkoliv 
přenést. A to je využito pro takzvaný alerting 
neboli hlášení o překročení teplot. Většinou 

lze definovat několik hranic pro různé ob
lasti měření, uživatele, kterým se má upo
zornění zaslat, nebo jak často se mají 
informace zasílat. SMS, volání nebo 
emaily jsou v těchto případech samozřej
mostí.
Součástí řešení pak jsou také nejrůznější 
reporty, které si uživatel může uložit nebo 
vytisknout pro případnou kontrolu. Protože 
je celý systém dodáván jako služba, bývá 
jeho součástí také pravidelná kalibrace 
měřidel. To vše je pak poskytováno za pra
videlný měsíční poplatek, jenž představuje 
pouze zlomek nákladů, které by celý systém 
uživatele stál, kdyby jej chtěl koupit. 
V tomto poplatku bývá také obsažen další 
vývoj a modernizace monitorovací aplikace. 
Cloudové systémy jsou zpravidla založeny 
na centrální jednotce, která bezdrátově ko
munikuje s jednotlivými loggery. Tím se 
také výrazně zjednodušuje instalace. Cent
rální jednotka je umístěna kdekoliv, kde je 
dostupný přívod elektřiny a pokrytí WiFi 
nebo přípojkou LAN. Jednotlivé loggery jsou 
pak rozmístěny na požadované lokace, aniž 
by bylo nutné k nim přivádět jakékoliv ka
bely. Centrální jednotka pak sbírá údaje 
a odesílá je na vzdálený server, kde jsou 
zpracovány a formou webové aplikace pre
zentovány uživateli. 
Celý systém může být kompletně zálohován 
ať pro případ výpadku elektřiny, nebo také 
internetu. A to buď přímo formou interního 
GSM modemu, nebo formou externího zaří
zení, které může v případě výpadku zabez
pečit náhradní internet pro celou lékárnu. 
Záložní řešení je v případě měření velmi dů
ležité, protože nejkritičtější situací je zpravi
dla výpadek elektřiny, při němž vypadne 
chlazení v lednicích. I v tomto případě pak 

musí být systém schopen podat uživateli 
zprávu, že něco není v pořádku.

Internet věcí (IoT)
Jistě už jste slyšeli o internetu věcí – spe
ciálním internetovém připojení, které je tak 
malé a má tak malou spotřebu, že je možné 
jej použít takřka kdekoliv. Pro měření teplot 
se tak jeho uplatnění přímo nabízí. IoT však 
využívá vlastní síť, která se snaží o celosvě
tové pokrytí, avšak její dostupnost je v ČR 
zatím omezená (např. Sigfox). Stejně tak 
na trhu chybí aplikace, která by byla zamě
řena na monitoring teplot. Problémem je 
také spolehlivost zasílání dat, která je v pří
padě měření teplot, a hlavně zasílání upo
zornění kritická. Nicméně s rostoucím 
pokrytím sítě pro IoT budou tato zařízení za
jímavou alternativou. Jedná se o malá zaří
zení velikosti krabičky od sirek, která mohou 
při pravidelném zasílání údajů autonomně 
fungovat jeden až dva roky. Jejich výhodou 
oproti výše popsaným cloudovým systémům 
je eliminace centrální jednotky a závislost 
na elektřině a internetu zákazníka. Data po
sílá na server každé měřidlo samo právě 
prostřednictvím dedikované IoT mobilní sítě. 
Zajímavé bude toto řešení také pro měření 
teplot při transportech. 
Moderní měření teplot s možnostmi hlášení 
o výpadcích je dnes velice jednoduše do
stupné – a to jak technicky, tak finančně. 
Mělo by být zájmem každého provozovatele 
využívat všech možností pro maximální 
ochranu zdraví pacientů a zkvalitňování 
zdravotní péče. Podávání nejen správných, 
ale také správně skladovaných léků by mělo 
být prioritou každého lékaře i lékárníka. 

Ing. Filip Debef

inzerce

Nové přístupy
v monitoringu teplot 
skladování léčiv



ROZHOVOR  Marketing

V turbulentní době a stále probíhající covidové pandemii hrají důvěra a stabilita pro zákazníky klíčovou roli. 
A to samozřejmě platí také pro značky, kterým spotřebitelé dávají svůj hlas nejen v nákupních košících, ale také 

v rámci marketingového ocenění Nejdůvěryhodnější značka. V letošním roce se o hlas čtyř tisíc spotřebitelů 
v unikátním průzkumu ucházelo přes 700 značek v 80 kategoriích. Slavnostního vyhlášení a galavečera se 

v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí v Praze zúčastnily téměř dvě stovky hostů. 
Ceny převzali jak  zástupci značek, stálic na tuzemském trhu, tak i úplní nováčci. 

Nejdůležitější 
je důvěra 
a stabilita
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může být důvodem covidová pandemie, 
během které byl Rohlík na trhu, a to nejen 
tuzemském, suverénně jasným hráčem 
a díky své expanzi oslovil více spotřebitelů. 
Podobný příběh o důvěře a zvládnuté pan
demii se odehrál také v kategorii prodejců 
elektra, kde řetězec Datart už podruhé sesa
dil z první příčky dlouholetého vítěze, spo
lečnost Alza. 

Díky pandemii myslíme 
hlavně na zdraví 
Mantra, která proniká naprosto do všech 
kategorií produktů i služeb, zní: zdraví. 
„Zdraví a zdravý životní styl rezonuje mezi 
spotřebiteli,“ potvrzuje Karel Týra, managing 
director CZ & SK & HU společnosti NielsenIQ. 
Ve volné otázce, která nenavazovala 
na konkrétní kategorii, potvrdilo svůj zájem 
o zdravý životní styl 77 % respondentů a tato 
skupina stále posiluje. A co by si z ocenění 
měli odnést zástupci značek? „Asi to, že i ví
tězové mají potenciál získat nové spotřebi
tele,“ míní Karel Týra. A zmiňuje příklad 
značek, jež získaly důvěru například od spo
třebitelů z menších měst, zatímco ve velkých 
už tak úspěšné nebyly. „Zrovna to může být 
pro mnohé značky impuls pro to, jak se zákaz
níky ještě lépe pracovat,“ doplňuje Karel Týra. 

Je to radost i závazek 
Je to radost i závazek, říkají zástupci oce
něných značek a mluví hlavně o důvěře. 
V případě krmiv pro zvířata je to hodně 
v rukou majitelů, protože produkty si maz
líčci sami vybrat nemohou,“ říká s úsmě
vem marketing manager společnosti Vafo 
Praha Juraj Juhász. A dodává, že velmi dů
ležité jsou reference zákazníků. Viktoria Žif
čáková, team leader ve společnosti Procter 
& Gamble Czech Republic, která převzala 
ocenění za značku Jar, míní, že část z oce
nění tvoří určitě dlouhodobá historie 
značky, která je tu několik generací: „Ale 
určitě v tom hraje roli i to, že kontinuálně 
investujeme do inovací a do kvality a také 
se víc posouváme k trvalé udržitelnosti.“ 
Důvěru, která se prakticky dědí z generace 
na generaci, zmiňuje také Josef Tomečko, 
manažer lokálních značek společnosti 
Mondelez Czech Republic: „Věřím, že 

za oceněním stojí kvalita a historie. Děti 
dostávají sušenky od svých rodičů, a tak to 
jde přes generace. Já sám jsem takto vy
růstal a sušenky a oplatky Opavia byly 
u mojí babičky vždy nedílnou součástí 
návštěvy.“

Jitka Hemolová
jitka.hemolova@atoz.cz

„Češi jsou konzervativní, a v kategoriích tak 
vítězí stejné značky, což současně potvrzuje 
jejich vlastní důvěryhodnost. My se zároveň 
každý rok snažíme kategorie rozšířit tak, aby 
odpovídaly aktuálním trendům,“ říká Lukáš 
Matějka, manažer marketingové skupiny po
řádající společnosti Atoz Group. Dodává, že 
pandemie covidu ovlivnila naprosto 
všechno, tedy i program Nejdůvěryhodněj
ších značky, který se v loňském roce musel 
obejít bez slavnostního galavečera. O to víc 
společnost Atoz Group investovala do mar

ketingové a PR podpory oceněných značek. 
„Z výsledků letošního ročníku je zřejmé, že 
právě v probíhající pandemii se zákazníci 
obracejí na ty značky, kterým nejvíce důvě
řují,“ dodává Lukáš Matějka. 
Letošní ročník zahrnuje historicky největší 
počet kategorií, je jich už 80. Mezi nováčky 
jsou například kategorie spojené se zdra
vím, robotické vysavače či sekačky. „Právě 
to jsou kategorie, které na trhu dynamicky 
rostou,“ připomíná Lukáš Matějka. Nově 
byly oceněny i značky služeb a institucí, 
třeba poskytovatelé stravenkových a bene
fitních karet. A přibyly také nové kategorie 
lékárenských produktů. 

Češi jsou stále značně 
konzervativní 
Konzervativnost dokládá fakt, že osm zna
ček obsadilo první příčku ve spotřebitel
ských srdcích už posedmé, tedy napříč 
všemi ročníky. Jedná se o značky Kofola, 
Dr. Max, dm drogerie, Pilsner Urquell, Jar, 
Savo, Ariel a Lidl. A třemi nejlepšími vítězi 
napříč celým výzkumem se staly značky Jar, 
Dr. Max a Invia. „Jar je v podstatě synony
mum pro čisticí prostředek, je to velmi silný 
brand, o kterém zákazníci napříč genera

cemi nepochybují,“ uvádí Lukáš Matějka. 
Důvěra je také klíčová, v posledních dvou 
pandemických letech ještě více, v sektoru 
cestování. 

Značky během pandemie 
investovaly více do promocí 
Je jen několik málo kategorií, ve kterých ty 
nejdůvěryhodnější značky neobhájily své pr
venství. A zdá se, že tomu opět výrazně na
hrál covid. V kategorii čokoládových 
cukrovinek tak například značka Lindt letos 
předstihla dlouholetého vítěze, značku 
Orion. „Pátrali jsme společně s NielsenIQ 
po důvodu a zřejmě nejpravděpodobnější 

vysvětlení je, že Lindt coby prémiová značka 
v uplynulých dvou letech výrazně navýšila 
svou promoční aktivitu a dostala se tak 
do povědomí těch zákazníků, kteří ji dříve 
nenakupovali,“ vysvětluje Lukáš Matějka. 
Právě promocemi se značka dokázala přiblí
žit většímu spektru zákazníků. A zmiňme 
ještě jednu kategorii, kde došlo po letech 
ke změně. V kategorii online potravinových 
hráčů letos už podruhé zvítězil Rohlík.cz, 
který z první příčky už na začátku pandemie 
sesadil do té doby kralující iTesco.cz. I tady 

Češi jsou konzervativní, 
věří „svým“ značkám.
V pandemii je důvěra 

značek klíčová. 
Český trh má své stálice 

ve značkách.
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ROZHOVOR   Pharma značky

To, že má každý úspěch mnoho otců, 
se obvykle říká v negativním kontextu, 
v případě vlastní značky Dr. Max by to 
ale bez souhry mnoha faktorů nešlo. 
„Na začátku musí být kvalita, ale důle-
žitější je, jak vlastní značku přijmou 
expedienti, protože oni mají zase vliv 
na to, jak produkty přijme pacient,“ 
říká generální ředitel lékáren Dr. Max 
Daniel Horák a ředitel provozu David 
Mendl ho doplňuje: „Úspěch má víc 
příčin. Především jsou to naši lidé 
v lékárnách, kteří umí překonávat 
komplikace. Pak je to určitě kvalita 
a cena, a nepochybně marketing 
a komunikace. Vše dohromady fun-
guje ve prospěch klientů i ekonomiky 
firmy.“

Podle britského vzoru
I když se produkty vlastní značky his-
toricky v lékárnách Dr. Max nabízejí 
v podstatě už od roku 2010, zásadní 
zlom přišel až o dva roky později. V té 
době začala přinášet plody spolu-
práce, na níž se s vlastníkem lékáren-
ské sítě (Penta Investments) dohodl 
v Česku neznámý člověk – Ivan Ber-
keš. Slovák žijící v Londýně měl 
za sebou dost zkušeností na to, aby 
se o nastartování plnohodnotného 
programu privátky pokusil. A v hlavě si 
nesl ambici, že se v rámci lékáren 
Dr. Max pokusí o totéž, co se v Británii 
podařilo lékárenské síti Boots. Vytvořit 
vlastní značku, o jejíž kvalitě by nikdo 
nepochyboval. A tak vznikla společ-

nost Dr. Max Pharma, která od ledna 
2012 začala do stejnojmenných léká-
ren dodávat první produkty. Dva roky 
nato vystoupil Ivan Berkeš, mimocho-
dem i na kongresu Pharma Profit, aby 
se podělil o zkušenosti z první ´dvou-
letky´: „Ve Velké Británii jsou privátní 
značky společensky velmi akcepto-
vané. Nakupují je milionáři i chudí. 
A vlastní značky přinášejí více inovací 
než brandy. Ve Velké Británii existují tři 
úrovně privátní značky: value, main 
a premium. U Dr. Maxe je základ 
úspěchu v tom, že nevyrábí low-end.“
„Za největší překážku v historii vlastní 
značky považuju počáteční nedůvěru – 
jednak u kolegů v lékárnách, kteří se 
tehdy domnívali, že značkový produkt 

vždycky znamená vyšší kvalitu, a jed-
nak u potenciálních partnerů, kteří si 
nedovedli vůbec představit, že takový 
projekt bude životaschopný,“ shrnuje 
šéf sekce nelicencovaných produktů 
Dr. Max Pharma Karel Zbroj. Ten je 
u projektu vlastní značky od samého 
počátku a právem je na její cestu 
na vrchol pyšný: „Jsem hrdý na víc 
věcí: že už jí lidé věří, že spojila fajn 
tým, že se nám podařilo vybudovat 
robustní značku od úplné nuly a mohl 
jsem u toho být, i na to, že její úspěch 
je už i mezinárodní.“  
Zpočátku byl Karel Zbroj jediným za-
městnancem Dr. Max Pharma. Působil 
v Praze, zatímco Ivan Berkeš úřadoval 
z Londýna. To bylo ještě před brexi-
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Jak se dělá „privátka“
Už deset let nabízejí lékárny Dr. Max produkty své vlastní značky. Když se projekt rozjížděl, určitě měl své 
ambice, ale nikoho by ani v hodně odvážných představách nenapadlo, že už v roce 2018 se „privátka“ 
největší tuzemské lékárenské sítě dostane ve volném lékárenském prodeji před všechny ostatní značky. 
V celém Česku. Podobným úspěchem se u nás žádná jiná vlastní značka pochlubit nemůže. 
A také v rámci celé Evropy je to projekt ojedinělý. Produkty s označením Dr. Max jsou dnes už na všech 
šesti trzích, kde fungují lékárny téhož jména. 
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tem, dnes už celá centrála sídlí 
v Praze. „Ty pionýrské doby na sebe 
vázaly i nutnou dávku chaosu. Než se 
Karel Zbroj nadál, už mu stály kontej-
nery na hranicích a on se s tím musel 
nějak poprat. Bylo to všechno potřeba 
proclít, přebalit…“ vzpomíná David 
Mendl a Daniel Horák dodává: „V his-
torii vlastní značky bylo důležité přejít 
ze start-upové fáze do etapy přerodu 
malé pharma firmy ve velkou. Vize 
do budoucna zahrnuje především čím 
dál větší snahu přinášet na trh ino-
vace.“
Jestliže inovuje značka Dr. Max, po-
souvá tím dál celý trh. „Nejde o to 
ostatní výrobce převálcovat. U nás 
bude vždycky většina výrobků ´znač-
kových´. Ale na druhou stranu oni ne-
smějí zaspat jako třeba kdysi 
dodavatelé kloubní výživy, kteří několik 
let stagnovali nejen v inovacích, ale 
i v marketingu,“ komentuje komerční 
ředitelka Dr. Max Hana Bambulová. 
Se svou vlastní produkcí se tedy 
Dr. Max rozhodl uplatnit strategii 
„brand plus“, kategorii zvedl sám 
a jeho kloubní přípravky o prémiové 
kvalitě patří k nejprodávanější části 
portfolia. 

Ze všech koutů světa
Třebaže je Dr. Max Pharma výrobce, 
žádný výrobní závod nevlastní. To ale 
neznamená, že by jednoduše naku-
poval hotové produkty a opatřil je 
pouze svou visačkou. Odebírá místo 
toho suroviny a polotovary od přímých 
výrobců, kteří dodávají i velkým světo-
vým producentům, a ty zpracovává 
jinde. Například paracetamol vyrábí jen 
několik závodů na celém světě, 
Dr. Max Pharma ho nakupuje bez pro-
středníků v zahraničí, ale tabletování, 
potahování a balení probíhá v České 

republice. Mapa dodavatelů je tak 
velmi rozsáhlá, rozprostírá se od Ka-
nady po Tchaj-wan. V Kanadě se na-
příklad vyrábějí špičkové laktobacily 
u renomované firmy Lallemand, která 
dostala jako vůbec první výrobce pro-
biotik americký certifikát kvality USP/
GMP. Na Tchaj-wanu zase pěstírny 
chlorelly, provozované společností 
Febico, vyrostly v ekologicky abso-
lutně čisté oblasti v podhůří Ta-Wu 
v pching tungské oblasti. Závod vznikl 
už v roce 1976 a o jeho rozvoj se za-
sloužila především obrovská poptávka 
po chlorelle z Japonska.
Stovky položek vlastní značky Dr. Max 
zasahují téměř všechny kategorie lé-
kárenského sortimentu od volného 
prodeje, přes léčiva na předpis i bez 
něj až po zdravotnické vybavení. Vývoj 
začal u jednodušších produktů – čajů 

a prostých vitaminů, brzy ale přišly 
první léky: ibuprofen a paracetamol. 
Dlouho na sebe nenechala čekat ani 
receptová léčiva nabízená dnes pod 
značkou Dr. Max Medreg. Zcela 
zvláštní kapitolu představují dermo-
kosmetické přípravky. Péče o kůži je 
tradiční téma lékáren Dr. Max, konec-
konců stovka z nich má vlastní der-
mocentrum. U vlastní značky nejprve 
přišla na řadu ochrana proti slunci, ná-
sledovala pečující dermokosmetika 
Nuance. V obou případech spolupra-
cuje Dr. Max Pharma s jednou z před-
ních firem v oboru – Alban Muller 
International. „S dermokosmetikou 
jsme vstoupili rovnou do první ligy,“ 
říká Daniel Horák, „naše Nuance je vý-
robek, u kterého jsme sami od po-
čátku definovali složení, na kterém 
jsme nemuseli šetřit. Kvalitu jsme 
schopni nabízet za fér ceny, protože 
v nich zkrátka nemusíme zohledňovat 
nákladný marketing, provoz globálních 
a evropských skladů, obřích centrál 
a podobně… zkrátka nic z toho, co 
jiní hráči dělat musejí.“
Nástupkyně Ivana Berkeše v čele 
Dr. Max Pharma Marie Hinnerová při-
pomíná, proč je kvalita nezbytná: 
„Není tu v sázce jen pověst produktů, 
ale i celé lékárenské sítě. Nemohli 
jsme se tedy spokojit s tím, co je 
na našich trzích běžné, ale ideálně při-
pravit výrobek líp, než to dělají běžní 
dodavatelé.“
Totéž si myslí i Daniel Horák: „Oproti 
například potravinářskému maloob-
chodu mají vlastní značky v lékárnách 
jednu jasnou výhodu. My vážně nebu-
deme řešit, jestli do výrobku dáme pa-
desát procent masa nebo osmdesát. 
Vitamin C je prostě vitamin C. Říkám 
to s trochou nadsázky, protože šidit se 
dá na všem, ale tuto cestu jsme my 
nezvolili. Proto se třeba ve spotřebitel-
ských testech dokážeme prosadit proti 
zavedeným letitým výrobcům.“

Víc nezávislosti
Ruku v ruce s přínosy pro pacienta 
musí jít i efektivita pro lékárnu a expe-
dienta. Že to funguje, potvrzuje lékár-
nice Silvie Antonínová: „Spousta 
klientů si vlastní značku oblíbila a vrátit 
se pro ni může právě jen k nám. 
I když jde dnes o stovky položek, 
pořád se lze v nabídce dobře oriento-
vat. Vlastní značka stabilizuje a buduje 
klientelu, zvyšuje loajalitu, ale také 
zlepšuje ekonomiku lékáren.“
Aby měla vlastní značka smysl, musí 
být výhodná nejen pro pacienty, ale 
i pro toho, kdo ji dělá, vydává a pro-
dává, to je jasné. Jak vysvětluje Daniel 
Horák: „Vlastní značka nám dává 
mnohem větší svobodu v ekonomic-
kém rozhodování. Lékárny žijí do velké 
míry z marže, jejíž výše se odvíjí 
od jednání s výrobcem. Tam je někdy 
těžké odhadovat výsledek, pokud jde 
o běžné značkové produkty. U vlastní 
značky ale ne, tam máme stopro-
centní jistotu, nemusíme čekat, jak 
dopadnou nějaká jednání. Zvyšuje to 
stabilitu firmy jako takové, a to je pod-
statné pro každého jejího zaměst-
nance. Její existence posiluje naši 
nezávislost, protože k běžné produkci 
na trhu máme alternativu, což se uká-
zalo při výpadcích za covidu-19. A my 
ostatní svou produkcí rovněž nutíme 
k inovacím. Dobře to lze demonstro-
vat třeba na kategorii bolest. Léta se 
tu sortiment neměnil, a když jsme přišli 
na trh se svým, pacienti ztratili důvod 
kupovat dražší značkové léky. Výrobci 
museli přijít s modernějším produktem – 
třeba gelovými kapslemi – a spokojeni 
byli všichni. Pacienti, protože u nás 
získali tradiční formu díky vlastní 
značce levněji, my, protože jsme do-
sáhli lepší marže, a značkoví výrobci, 
protože prodávali inovované produkty. 
Zásluhou dobré vlastní značky může 
profitovat opravdu každý.“
-kot-

Vzor pro strategii vlastní značky našly lékárny Dr. Max u britské sítě Boots. Kredit: Dr. Max

Kanadská továrna, kde vznikají probiotika Dr. Max. Kredit: Lallemand
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Jako přes kopírák. Takový komentář se na
bízí při pohledu na hodnotu prodejů analge
tik v roce 2021 ve srovnání s rokem 
předchozím. Z údajů společnosti IQVIA je 
patrné, že pokud jde o celý lékárenský trh, 
rozdíl mezi uvedenými roky činil pouze pět 
milionů korun, což je při ročních obratech 
kolem 3,5 miliardy korun v podstatě zane
dbatelná částka. Co je také zřejmé, že pro
deje přípravků na bolest, které předloni 
v souvislosti s nástupem pandemie co
vidu19 rekordně stouply, byly vysoké i loni 
a nevrátily se na předcovidové hodnoty.

Změny nákupních zvyk-
lostí? Prakticky žádné
Stejně jako se meziročně nezměnily hodnoty 
prodejů analgetik, nedošlo u této kategorie 
ani k velkým změnám nákupních zvyklostí. 
Farmaceuti se shodují v tom, že část zákaz
níků si do lékárny přichází pro konkrétní pří

pravek na bolest, další naopak očekávají 
odbornou radu a odnášejí si to, co jim lékár
ník doporučí. A jak také z lékárenského trhu 
opakovaně zaznívá, velmi často jsou lidé při 
výběru ovlivněni reklamou. „Pacienti častěji 
přicházejí s tím, že již mají vybraný přípra
vek, který mají ověřený, a mají s ním dobré 
zkušenosti.  A je jedno, zda potřebují řešit 
bolest zubů, hlavy, svalů nebo kloubů. V pří
padě uvedené kategorie je také značná část 
pacientů při výběru ovlivněna reklamami, 
čemuž se nelze vzhledem k četnosti jejich 
uvádění v médiích divit,“ říká Mgr. Petr 
Mašát, marketingový ředitel řetězce Lékáren 
IPC, a vedoucí Lékárny Benu na pražském 
Proseku PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D. ještě 
upřesňuje, že vliv reklamy se hlavně proje
vuje při výběru analgetik lokálních.
„U přípravků na bolest lidé obyčejně sázejí 
na tradiční, prověřené a známé preparáty 
s účinnou látkou paracetamol či ibuprofen. 
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V lékárnách patří k jednomu z nejžádanějších artiklů 
a obecně lze konstatovat, že lidé v jejich případě sázejí 
na vyzkoušenou klasiku.  Je ale také znát, že roste 
i obliba moderních forem analgetik a že pacienty 
v podstatě vždy v první řadě zajímá, jak rychle začnou 
účinkovat.

Roste obliba 
analgetik
s rychlým nástupem 
účinku
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Zákazníci, kteří řeší chronickou bolest, často 
a rádi experimentují, nechají se ovlivnit re
klamou a nenechají si vymluvit, že se u pro
duktu z reklamy jedná o stejnou účinnou 
látku, kterou už dlouhodobě užívají,“ popi
suje Mgr. Daniela Vondráčková, vedoucí lé
kárny Dr. Max v OC v PrazeLetňanech. 
Také Mgr. Klára Badalová z Magistra lékárny 
U Polikliniky v pražských Modřanech uvádí, 
že klienti jsou velmi často ovlivněni rekla
mou nebo také akční cenou, což potvrzuje 
rovněž Ing. Kamila Peremská, marketingová 
managerka Magistra lékárny, když popisuje 
zvyklosti zákazníků nakupujících analgetika 
v eshopu magistra.cz: „Sahají po stálicích, 
kupují známé a léty osvědčené přípravky 
spíše než novinky. Často nakupují větší ba
lení nebo více balení do zásoby. Důležitá je 
pro ně cena. V případě akce reagují klienti 
velmi aktivně.“
Další postřehy připojuje vedoucí Pilulka 
Lékárny na Senovážném náměstí v Praze 
PharmDr. Jana Ulvrová: „Pacienti si rádi 

nechají poradit a doporučit přípravek s ohledem 
na povahu svých obtíží, tedy míst zatížených 
bolestivostí, a se zohledněním případných 
dalších užívaných nebo již vyzkoušených 
medikamentů. Na přípravky z reklamy se zá
kazníci obyčejně také informují.“ Zároveň 
Jana Ulvrová ještě poukazuje na to, že popu
lace postupem doby začala bolestivé stavy 
vnímat intenzivněji, takže zákazníci hledají 
silněji působící volně prodejné analgetické 
látky.

Tradiční přípravky hrají 
prim
Ibuprofen a paracetamol si stále drží pozici 
nejžádanějších účinných látek. Samozřejmě 
ale existují výkyvy, během nichž enormně 
vzroste zájem o analgetika i s jiným typem 
účinné látky. Na takový případ poukazuje 
Ing. Zuzana Zemanová, product manager 
OTC společnosti Glenmark Pharmaceuticals 
Distribution: „Pandemie covidu19 trh 
s volně prodejnými léky na bolest výrazně 

inzerce

VÝBĚR NOVINEK
Glenmark Pharmaceuticals Distribution 

Cetalgen 20 tbl. 500/200 mg paracetamol/ibuprofen – potaho
vané tablety s fixní kombinací ibuprofenu a paracetamolu jsou 

určeny k léčbě mírné až středně těžké bolesti u dospělých

Urgo Healthcare CZ
Urgo Elektroterapie proti bolesti – bezdrátová náplast pracující 
na principu elektroterapie, určená na bolest svalů, kloubů a zad

V



ROZHOVOR  Monitor trhu 

ovlivnila. Nejprve se ve velkém kupovaly pří
pravky s obsahem paracetamolu, takže 
jednu dobu jich byl nedostatek. A vysoká 
poptávka způsobila značné výkyvy v prode
jích. Následovalo období, kdy se zvýšila po
ptávka po kyselině acetylsalicylové, která 
byla i mediálně velmi zvýhodňována v léčbě 
příznaků covidu19.“
Pokud se ale nechají stranou mimořádné si
tuace, během nichž z lékáren doslova před 
očima mizí určitý typ léčivého přípravku, je 
možné trh analgetik označit za ustálený, 
protože pacienti se většinou drží takříkajíc 
staré dobré klasiky. „Zákazníci preferují 
analgetika s ibuprofenem nebo paraceta
molem. Zájem o přípravky s kyselinou ace
tylsalicylovou je malý. O něco větší, ale stále 
poměrně malá skupina zákazníků upřed
nostňuje analgetické směsi. O novější anal
getika, jako jsou například Nalgesin nebo 
Dexoket, není zvlášť velký zájem. Představují 
alternativu, pokud zejména ibuprofen nepo
máhá,“ popisuje své zkušenosti Tomáš 
Arndt.
Také Daniela Vondráčková potvrzuje, že pro
věřené a známé přípravky s obsahem para
cetamolu a ibuprofenu se mezi lidmi těší 
výsadnímu postavení, ale zároveň připouští, 
že přece jen na popularitě získávají i nové 
přípravky s kombinacemi účinných látek, 
jako je například paracetamol s ibupro
fenem či ibuprofen s kofeinem.
Právě takových přípravků se na trhu 
od konce roku 2020 nově objevilo několik, 
byť i v této kategorii platí, že s novinkami se 
kvůli pandemii rozhodně neroztrhl pytel. 
„Pokud jde o novinky, které se koncem před
minulého a počátkem loňského roku obje
vily na trhu, většinou se jednalo o nové 
formy klasických analgetik nebo kombinace 
účinných látek,“ říká Zuzana Zemanová 
a dodává: „Právě na kombinaci dvou účin
ných látek je založen Cetalgen 20 tbl. 
500/200 mg paracetamol/ibuprofen, který 
jsme do prodeje uvedli v prosinci 2020. Je 
to jediná kombinace na českém a sloven
ském trhu v tomto unikátním složení a v re
žimu OTC. Díky kombinaci paracetamolu 
a ibuprofenu je zaručena silnější analgezie 
při akutní bolesti s délkou působení až 
devět hodin a rychlejším nástupem účinku 
již za 18,3 minuty oproti samotné dávce pa
racetamolu, nebo ibuprofenu.“
Vyloženě žhavou novinkou jsou pak Parace
tamol/kofein Dr. Müller Pharma 
500 mg/65 mg, tablety kombinující dvě lé
čivě látky, a to paracetamol a kofein. Jak 
uvádí PharmDr. Marcela Kaňková, obchodní 
ředitelka společnosti Dr. Müller Pharma, 
tento lék je vhodný mimo jiné k úlevě od bo
lesti hlavy, migrény, bolesti zad a zubů 
a od menstruačních bolestí. Po doporučení 
lékařem lze přípravek užívat k potlačení bo
lesti u revmatických onemocnění, jako jsou 
artróza a neuralgie.

Roste obliba náplastí
Nejsou to ale jen celková analgetika, o která 
je v lékárnách setrvale vysoký zájem. 
Na odbyt jdou dobře také analgetika lokální. 
Jak už bylo řečeno, v jejich případě po
ptávku po konkrétním produktu výrazně 

ovlivňuje právě vysílaná televizní reklama. 
Pokud jde o obecné zvyklosti, Jana Ulvrová 
podotýká: „U lokálních forem analgetik pa
cienti většinou volí kombinace mastí či gelů 
a náplastí, nebo kombinaci několika účin
ných látek v přípravcích.“ 
Daniela Vondráčková zase poukazuje na to, 
že populární jsou náplasti na bolest, ať už 
jde o ty hřejivé, nebo o ty s účinnou látkou. 
„Z lokálních analgetik trochu vzrostl zájem 
o Voltaren Emulgel Forte,“ doplňuje ze své 
zkušenosti Tomáš Arndt, zatímco Petr Mašát 
poukazuje na rostoucí oblíbenost lokálního 
Dolgitu.
Svůj postřeh týkající se lokálních analgetik 
připojuje také Mgr. Markéta Debefová, jed
natelka a odborná zástupkyně Lékáren Cyr
mex: „V předvánočním období zákazníci 
velmi často kupují topické přípravky na bo
lest pro své blízké jako vánoční dárek. Far
maceutické firmy připravují pro tuto 
příležitost vždy výhodné duo balíčky v dár
kové tašce.“
Kromě toho také připouští, že v lékárně za
znamenávají stoupající oblibu topických lé
čivých přípravků a náplastí proti bolesti. 
„Klienti se s námi ohledně výběru přípravku 
proti bolesti radí a dají na naše doporučení. 
Vždy s kolegy přistupujeme k léčbě bolesti 
komplexně. Snažíme se zákazníka takříkajíc 
rozpovídat, protože jedině tak potom doká
žeme na zvládnutí bolesti najít správné pro
dukty,“ vyzdvihuje Markéta Debefová.
Právě v segmentu zmiňovaných náplastí se 
před rokem objevila na trhu speciální no
vinka v podobě Urgo Elektroterapie proti bo

N
Nejfrekventovanější 

je bolest hlavy
„Nejčastějším typem bolesti u našich zákazníků je 
bolest hlavy. V tomto případě jim kromě celkového 

analgetika doporučíme také rozpustnou formu 
hořčíku. U chronických bolestí kloubů navrhneme 

i doplněk stravy, který kromě aktivních složek 
obsahuje vitamin C, který má význam u tvorby 

kolagenu pro správnou funkci chrupavek a kostí. 
Loni jsme do našeho sortimentu zařadili novinku 
Urgo elektroterapii dobíjecí náplast pro domácí 

použití, která poskytuje úlevu od bolestí zad, svalů 
a kloubů. “

  

Mgr. Markéta Debefová
jednatelka a odborná zástupkyně 

Lékárny Cyrmex



32/33
dobíjecí ´náplast´ použít a jak elektrotera
pie funguje.“ 

Žádaná je účinnost 
i šetrnost
V podstatě unisono z trhu zaznívá, že pa
cienti se u analgetik v první řadě zajímají 
o jejich účinnost a také o to, jak rychle jim 
úlevu od bolesti přinesou. „Při výběru pří
pravků proti bolesti je pro zákazníka nejdů
ležitější, aby mu lék spolehlivě a rychle 
ulevil,“ podotýká Jana Ulvrová. 
I další lékárníci potvrzují, že dotaz na účin
nost konkrétního přípravku je nejfrekvento
vanější, a připojují i další kritéria, která při 
výběru analgetik hrají roli. „Zákazníci se zají
mají o rychlost nástupu účinku a délku pů
sobení analgetika, frekvenci užívání nebo 
aplikace, interakci s jinými léčivy,“ vyjmeno
vává Daniela Vondráčková a dodává, že řeší 
i nežádoucí účinky: „Vyhledávají ´šetrnější´ 
přípravky, které nedráždí žaludek, nezatěžují 
játra a podobně.“

„Často pacienty zajímá složení přípravku, 
aby bylo vhodné s ohledem na jejich kon
krétní bolest. Obzvlášť je zajímá v případě, 
když některé látky nesmějí užívat,“ říká 
Klára Badalová a Tomáš Arndt ještě zmi
ňuje, že dotazy se také týkají toho, jaká 
analgetika se mohou užívat při kojení a v tě
hotenství. Zároveň upozorňuje, že zákazníky 
také zajímá cena přípravků a velikost jejich 
balení.
Rovněž Markéta Debefová potvrzuje, že klienti 
se velmi často ptají, jak rychle jim konkrétní 
přípravek zabere, kdy se zbaví bolestí, 
a v neposlední řadě je zajímá i cena. Nema
lou roli hraje i určitý komfort při užívání či 
použití analgetik, jak naznačuje magistra 
Debefová: „Zákazníky samozřejmě také za
jímá dávkování přípravků. Preferují ty, které 
se užívají nebo aplikují na kůži jednou, ma
ximálně dvakrát denně. A všímají si i veli
kosti tablet kvůli jejich snadnému polykání.“
Nejeden z výše uvedených faktorů, které 
hrají významnou roli při výběru analgetik, je 

důvodem rostoucí obliby určitých typů pří
pravků. „V poslední době jsou takzvaně in 
rapid formy s rychlejším nástupem účinku, 
u topických forem zase forte přípravky s vyš
ším obsahem účinné látky,“ říká Daniela 
Vondráčková a Jana Ulvrová potvrzuje: „Pre
ferovány jsou přípravky modernějších tech
nologických lékových forem, kupříkladu 
softgel capsules či effervescent tablets, 
které obecně mají lepší farmakokinetický 
profil, a účinná látka se tak lépe dostává 
na místo působení.“
Petr Mašát také poukazuje na to, že větši
nou jsou upřednostňované kapslové lékové 
formy s rychlým nástupem účinku a rovněž 
stoupá obliba přípravků balených v sáčcích 
a rozpustných ve vodě. Zároveň ovšem zdů
razňuje: „Každopádně platí, že preference 
analgetik jsou u každého pacienta velmi in
dividuální záležitostí.“ 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

lesti. Jde o bezdrátovou náplast fungující 
na principu elektroterapie, která je určena 
na bolavá záda, svaly a klouby. 
„Elektroterapie jako technologie, která po
máhá snižovat bolest, je známá již dlouho. 
Jsme rádi, že ji můžeme nabídnout pacien
tům v podobě velmi snadno použitelné do
bíjecí ´náplasti´, u níž je možné nastavit 
pět různých programů, z nichž každý má 
15 úrovní intenzity působení proudu na bo
lestivou oblast. Elektroterapie aplikovaná 
prostřednictvím náplasti přispívá okamžitě 
i dlouhodobě k úlevě od bolesti a snižuje 
spotřebu analgetik, což vnímáme společně 
s lékárníky jako vysokou přidanou hodnotu,“ 
vysvětluje Ing. Kateřina Klancová, business 
unit manager společnosti Urgo Healthcare 
CZ. Zároveň dodává, že k prezentaci uve
dené novinky zvolili hlavně online kanály: 
„Natočili jsme například pět videí, v nichž 
profesionální tanečníci Jan Tománek a Jan 
Onder, kteří jsou známí z populárního sou
těžního pořadu StarDance, vysvětlují, jak 

inzerce
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Přípravky 
na nachlazení

a kašel
zpět na špici

Po roční přestávce se kategorie, do níž spadají přípravky na nachlazení, kašel a rýmu, vrátila na pozici lídra v žebříčku 
volně prodejných produktů. V uplynulém roce co do hodnoty prodejů těsně předčila kategorii minerálů, vitaminů 

a doplňků stravy, která „kralovala“ v roce 2020. 
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na nachlazení, kašel a rýmu, v lékárnách in
ternetových byly lídrem vitaminy, minerály 
a doplňky stravy.“
Data jasně ukazují, že svou konkurenci 
s přehledem „převálcovaly“. Hodnota jejich 
prodejů v rámci ecommerce loni činila 
650 milionů korun, což znamenalo 19% nárůst 
ve srovnání s rokem 2020. Obrat v pořadí 
druhých přípravků na bolest byl 319 milionů Kč 
(2% nárůst). A vítěz v rámci celého trhu 
a kamenných lékáren zaujal v hodnotě pro
dejů v online lékárnách místo mimo stupně 
vítězů. S obratem 212 milionů Kč a 1% růs
tem ve srovnání s předchozím rokem byla 
kategorie nachlazení, kašel a rýma až na 
7. místě mezi OTC kategoriemi.  

Jako na horské dráze
Zůstaňme ještě u čísel, která naznačují, že 
prodeje přípravků na nachlazení, kašel 
a rýmu za uplynulé období připomínají tak 
trochu jízdu na horské dráze. „Kvůli lock
downu došlo v prvním loňském čtvrtletí 
k prudkému poklesu prodejů této kategorie 
o 60 procent. V druhé polovině loňského 
roku se situace začala navracet k normálu. 
S příchodem podzimu a první vlny chřipek 
a nachlazení kategorie velmi rychle rostla 
a je na srovnatelné úrovni, jakou známe 
z dřívějších standardních zimních sezon,“ 
říká Ing. Martina Kremlová, brand manager 
společnosti Omega Pharma. 
Další pohled nabízí Ing. Barbora Bartoňová, 
product manager společnosti Angelini 
Pharma ČR, která vyzdvihuje, že na jaře 
2020 extrémně vzrostla poptávka po 

K rostoucím prodejům přípravků na nachla
zení, kašel a rýmu přispěl bezesporu fakt, že 
loni na podzim se do tuzemských škol a ško
lek po dlouhé pauze vrátily děti, mezi nimiž 
se záhy začala šířit respirační onemocnění. 
V souvislosti s tím kdekdo mluví o jakémsi 
návratu k předcovidovému normálu, kdy 
pravidelně na přelomu září a října startovala 
sezona těchto onemocnění a trvala až 
do jara následujícího roku. 

Vyrovnaný souboj silné 
trojky
Po dlouhou dobu platilo, že první příčky tu
zemského žebříčku OTC kategorií podle hod
noty prodejů patřily silné trojce. Kategorie 
zahrnující přípravky na nachlazení, kašel 
a rýmu bývala jasnou jedničkou, druhé 
místo v žebříčku patřívalo přípravkům na bo
lest a trojkou bývala se zřetelným odstupem 
kategorie vitaminů, minerálů a doplňků 
stravy. Jak jsme už psali před rokem, nástup 
covidu19 s prodeji jmenovaných produktů 
pořádně „zamával“. Z dat společnosti IQVIA 
loni vyplynulo, že pořadí mezi nejsilnější 
trojkou se v roce 2020 promíchalo. Katego
rie vitaminů, minerálů a doplňků stravy se 
vyšvihla na první místo a na místo druhé od
sunula dlouholetého lídra, tedy kategorii na
chlazení, kašel a rýma. Přípravky na bolest 
pak klesly na pozici třetí. 
I loňský rok se zpočátku odvíjel podle covi
dového scénáře. Děti nechodily do školy, 
hodně dospělých mělo takzvaný home
office, na jaře byl lockdown, a tak opravdu 
málokdo potřeboval například pastilky 
na škrábání v krku. Z regálů lékáren naopak 
ve velkém mizelo vše, co mohlo podpořit 
imunitu. 
Obrat pak nastal na podzim, kdy začaly řádit 
i jiné viry, než je covid19, a prodeje pří
pravků na nachlazení, kašel a rýmu začaly 
nabírat na obrátkách. A při pohledu na data 
společnosti IQVIA za rok 2021 je zřejmé, že 
na základě podzimní vlny respiračních one
mocnění se dlouholetému lídrovi podařilo 
po roční přestávce vrátit zpět na první příčku 
žebříčku nejprodávanějších OTC kategorií 
podle hodnoty prodejů. Dlužno ale podo
tknout, že jmenovaná kategorie, vezmemeli 
v úvahu celý lékárenských trh v České re
publice, loni zvítězila, jak se říká, o fous. 
Hodnota jejích prodejů činila 3,985 miliardy 
korun, zatímco hodnota prodejů druhé kate
gorie v pořadí, tedy vitaminů, minerálů a do
plňků stravy, dosáhla 3,908 miliardy korun. 
V pořadí třetí přípravky na bolest už měly 
přece jen jistý odstup, když jejich hodnota 
prodejů činila 3,489 miliardy Kč. Z hlediska 
hodnoty prodejů nezaznamenala posledně 
jmenovaná kategorie loni v porovnání 
s rokem 2020 žádný růst ani propad, za
tímco ve stejném meziročním srovnání došlo 
v případě přípravků na nachlazení, kašel 

a rýmu k 12% růstu a u vitaminů, minerálů 
a doplňků stravy pak k růstu 9 %.

V on-line lékárnách jsou 
vitaminy jedničkou 
Společnost IQVIA kromě dat o hodnotě pro
dejů OTC kategorií v rámci celého tuzem
ského lékárenského trhu nabízí i pohled 
na to, jak si vedly jednotlivé kategorie jed
nak v kamenných lékárnách, a jednak v lé
kárenských eshopech. „U těchto dvou 
prodejních kanálů jsou patrné určité rozdíly. 
Kategorie nachlazení, kašel a rýma byla loni 
v kamenných lékárnách jasnou jedničkou 

s obratem téměř 3,8 miliardy korun, což 
představovalo 12procentní růst ve srovnání 
s rokem 2020. Následovaly vitaminy, mine
rály a doplňky stravy, jejichž obrat činil 
3,2 miliardy korun, a růst oproti předminu
lému roku byl sedmiprocentní. A s těsným 
odstupem třetí kategorie přípravků na bo
lest zaznamenala obrat téměř 3,3 miliardy 
korun stejně jako o rok dříve,“ popisuje 
Ondřej Sýkora, MSc., product manager společ
nosti IQVIA Česká republika a Slovensko, 
a dodává: „Jestliže na celém lékárenském 
trhu a v kamenných lékárnách byly co 
do hodnoty prodejů jedničkou přípravky 

inzerce

VÝBĚR NOVINEK
Dr. Müller Pharma

Paracetamol/kofein Dr. Müller Pharma 500 mg/65 mg tablety – přípravek obsahuje 
kombinaci dvou léčivých látek – paracetamolu a kofeinu; Müllerovy pastilky s břečťanem 

a vitaminem C a Müllerovy pastilky s jihoafrickou pelargonií a vitaminem C – břečťan 
a jihoafrická pelargonie přispívají k normální funkci dýchacího systému.

Omega Pharma
Tussirex Noční sirup – zdravotnický prostředek v podobě rostlinného sirupu určeného 

na všechny druhy kašle spojené s nachlazením, obsahuje suchý výtažek z pukléřky 
islandské, kyselinu hyaluronovou, xanthan a levandulový olej, pro dospělé a děti již 

od 1 roku; Tussirex pastilky proti kašli s proskurníkem lékařským.
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produktech na bolest v krku a suchý a vlhký 
kašel, kterou zapříčinila panika v souvislosti 
s covidem19. „Tato poptávka ovšem neod
rážela skutečnou potřebu.  Zásobovaly se 
lékárny, následně i pacienti, protože nikdo 
neměl přesnou představu o tom, co nemoc 
obnáší a jaké dopady bude mít lockdown 
v praxi. Nakonec to dopadlo tak, že léky, 
které si lidé nakoupili na jaře do zásoby, 
spotřebovali se značným časovým odstu
pem. V polovině předloňského října, kdy se 
začala znovu objevovat respirační onemoc
nění, a zároveň s tím rostl počet hlášených 
případů onemocnění covidem19, došlo 
k dalšímu lockdownu, který s menšími pře
stávkami trval až do května 2021, což po
ptávku opět utlumilo,“ popisuje. 
Jak dále uvádí, k opravdovému oživení trhu 
došlo až loni v září v momentě, kdy se děti 
vrátily do škol a školek. „Incidence respirač
ních onemocnění, která dosáhla svého vr
cholu v polovině loňského listopadu 
a zároveň byla nejvyšší od roku 2017, za
sáhla zejména děti ve věku do 5 let, ná
sledně děti ve věku 6 až 14 let a přes ně se 
šířila do rodin. Tomu odpovídá vysoká po
ptávka, která v segmentu produktů na suchý 
i vlhký kašel a bolesti v krku překonala po
ptávku vyvolanou panikou v březnu 2020.  

Díky dobré logistické připravenosti jsme 
s léčivy Tantum Verde, Erdomed a Levopront 
nečelili výpadkům, a tak jsme podle IMS 
11/2021 YTD dat v počtu prodaných kusů 
rostli výrazně rychleji než trh. Například 
v případě Levoprontu to bylo o 27,2 pro
centa, zatímco celkový trh zaznamenal růst 
o11,6 procenta. U přípravků Erdomed šlo 
o růst 36,5 procenta, přičemž trh celkově 
rostl o 9,4 procenta,“ vypočítává Barbora 
Bartoňová.
Propady a vzestupy prodejů potvrzují také 
lékárníci. „Loni nám přišlo, že snad nikoho 
nebolí v krku a nemá vlhký kašel. Kvůli lock
downu se tehdy mnohem méně šířily běžné 
virové infekce, takže obyvatelstvo netrápily 
tolik ani rýmy. Klesly také prodeje kombino
vaných přípravků na chřipku. Prakticky se 
neprodávaly a zůstávaly v regálech. Kvůli 
covidu19 šla naopak na odbyt antitusika. 
Ke konci loňského roku začalo být znát, že 
už opět řádí i jiné virózy než covid19, takže 
zmíněný segment přípravků se dal opět 
do pohybu,“ objasňuje PharmDr. Marie 
Buchtová, vedoucí Chytré lékárny ve Vyš
kově. 
Také Mgr. Eva Burianová, vedoucí brněnské 
Lékárny Ave na Šilingrově náměstí, potvr
zuje, že se během druhé poloviny roku 2021 

vrátila „na scénu“ rýma, kašel a bolesti 
v krku, a zájem o přípravky z kategorie kašel 
a rýma se tím pádem zvýšil. 
Ukazuje se, že vyšší poptávku po uvedených 
produktech ale nemusejí zaznamenávat 
v každé lékárně a že velmi záleží na lokalitě, 
v níž působí. „V naší lékárně se na prodejích 
bohužel významně projevily lockdowny 
a práce z domova. Jsme totiž součástí kan
celářského komplexu, který se stále ještě 
nedostal na původní „předcovidovou“ kapa
citu, a kdo ví, zda se na ni vůbec vrátí. 
Na koronavir jsme se v lékárně poctivě před
zásobili, ale tyto zásoby se bohužel tenčí jen 
pomalu,“ naznačuje Mgr. Jitka Junová, ve
doucí Elie lékárny v Praze 5. 

Roste obliba nosních sprejů 
s mořskou vodou
Ačkoliv popisovaná kategorie zaznamenala 
nevídané zvraty v prodejích, nákupní zvyk
losti zákazníků se v uplynulém roce nijak 
dramaticky neměnily. „Stále platí, že část 
klientů vyžaduje konkrétní přípravek, v pří
padě jeho nedostupnosti jiný nechce, ani 
když má stejné složení. Většina si však ráda 
nechá poradit či akceptuje nabídku vhod
nějšího produktu, než který původně poža
dovala,“ říká Jitka Junová a vedoucí Benu 
lékárny v Mariánských Lázních Mgr. Vlastimil 
Kakrda připojuje: „S pacientem je nutné 
mluvit a zjistit jeho potřeby. Součástí dis
penzační práce by měla být kompletní infor
mace. Vidím zde velký prostor pro 
odbornost, ale i pro obchodní část prodeje.“ 
Zároveň také potvrzuje, že existují zákazníci, 
kteří mají vyzkoušené určité přípravky, 
a dále ti, co si nechávají poradit. „Je to ale 
poměrově stále stejné. Část pacientů pořád 
léčí bolest v krku Coldrexem a rýmě říká 
chřipka,“ dodává.
Marie Buchtová se zmiňuje dokonce o třech 
kategoriích zákazníků: „V té první jsou klien ti, 
kteří naprosto přesně vědí, co chtějí, 
a nemají zájem o nic jiného. Pak existuje na
prosto opačná skupina, v níž najdete zákaz
níky, kteří přijdou do lékárny a výběr nechají 
zcela na nás. Pro třetí typ je charakteristické 
to, že má nějakou představu, ale po vzá
jemné debatě si vybere něco, co pro sebe 
vyhodnotí jako nejvhodnější.“
Z vyjádření farmaceutů i výrobců ovšem vy
plývá, že přece jen lze určité nové trendy 
v chování zákazníků vypozorovat. Některé se 
začaly objevovat již dříve, jiné jsou vyloženě 
z poslední doby. 
K trendům, které je možné pozorovat již 
déle, patří čím dál větší obliba přípravků 
na přírodní bázi. „Lidé se v posledních le
tech více zaměřují na zdravý životní styl, 
a tak při rozhodování o užívání nějakého pří
pravku sáhnou při mírných nebo počínají
cích obtížích v první řadě po přírodním 
produktu,“ podotýká PharmDr. Marcela 
Kaňková, obchodní ředitelka společnosti 
Dr. Müller Pharma.
Její slova potvrzuje Ing. Kateřina Klancová, 
business unit manager společnosti Urgo 
Healthcare CZ: „U zmiňovaných typů onemoc
nění dlouhodobě vnímáme spotřebitelský 
trend v přechodu na přírodnější a bezpeč
nější produkty. A také zaznamenáváme, že 

jsou čím dál oblíbenější mořské vody, což je 
naše takříkajíc vlajková loď.“
Také Eva Burianová poukazuje na to, že se 
klienti více zajímají o přípravky na přírodní 
bázi, a konkrétně vyjmenovává: „Nosní 
spreje s mořskou vodou se staly základním 
produktem v hygieně nosu. Zvyšuje se pou
žívání přírodních pastilek na bolest v krku 
s obsahem lišejníku a šalvěje. A také roste 
segment přírodních antivirotik používaných 
lokálně na sliznice.“
Rovněž Jitka Junová upozorňuje na to, že 
v lékárně zaznamenávají růst prodejů moř
ské vody v nosních sprejích.  A Martina Kre
mlová si pochvaluje: „Lidé si více uvědomují 
důležitost prevence, i proto v segmentu pří
rodních nosních sprejů, tedy mořských vod, 
zaznamenáváme rekordní prodeje.“
Svůj názor ohledně přírodních produktů při
pojuje i Vlastimil Kakrda: „Je o ně stále 
zájem, někdy ale mají lidé zbytečně naivní 
představy o jejich zázračném působení. Je 
třeba neustále opakovat, že mezi léčivým 
přípravkem a doplňkem stravy je prostě roz
díl. Osobně bych přitvrdil u zdravotních tvr
zení a u schvalovacích procesů doplňků 
stravy. Problém spočívá v tom, že mnoho 
firem chrlí jakoby zázračné přípravky, 
a k tomu se lidé často nechají zmást rekla
mou na internetu.“ 
K novějším trendům patří zvýšená pozornost 
a péče, kterou lidé věnují své imunitě. Na
příklad Marie Buchtová se zmiňuje o tom, že 
v důsledku pandemie covidu19 pozorují 
u klientů změny v jejich informovanosti: 
„Mnohem více z nich nyní užívá pravidelně 
například vitamin D na podporu dlouho
dobé imunity, což před pandemií nebylo zvy
kem. Lidé přistupují v současnosti 
k prevenci zodpovědněji a doplňky stravy 
užívají i ti, kteří dříve vitaminy neužívali.“
Také Eva Burianová má zkušenosti s tím, že 
o svou obranyschopnost se zákazníci dnes 
již běžně starají: „Pokud s pacientem řešíme 
akutní onemocnění, jako je nachlazení 
a kašel, doporučujeme přidat přípravek 
na podporu imunity. Stává se, že zákazníci 
jsou již vybaveni a zodpovědně nějaký pří
pravek užívají.“ Zároveň ještě připojuje 
jeden poznatek: „Od předloňského roku se 
výrazně snížilo užívání kombinovaných pří
pravků a lidé se vrátili k Paralenu, Panadolu, 
Ibalginu a Acylpyrinu. V případě produktů 
na podporu imunity zase vidíme, že už ne
jsou tolik žádané přípravky s echinaceou 
a vitamin C a že zákazníci preferují dlouho
dobé užívání vitaminu D, zinku a glukanů.“  

Účinnost je prioritou
Mezi kritéria, o která se při nákupu zákazníci 
zajímají nejvíce, patří bezesporu účinnost 
produktu. „Následuje cena, původ přípravku, 
jeho dávkování a způsob užití, velmi vzácně 
i způsob účinku,“ vyjmenovává Jitka Junová. 
Také Eva Burianová uvádí, že klienti se nej
častěji zajímají o účinnost přípravku a že 
velkou roli hraje i jejich osobní zkušenost 
s produktem. „U mnoha zákazníků je velmi 
důležitá i cena,“ dodává.
U produktů pro děti jde ale cena většinou 
stranou. „V případě přípravků pro děti jsou 
zákazníci nejvnímavější a jsou také nejvíce 
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mlové reakcí na rostoucí zájem spotřebitelů 
o přírodní produkty a také na potíže s identi
fikací kašle. „Dle spotřebitelského prů
zkumu až 72 procent lidí nepozná, jakým 
druhem kašle trpí, a více než 50 procent pa
cientů považuje za obtížné na něj najít odpo
vídající léčbu,“ říká Martina Kremlová 
a pokračuje. „Jmenovaná řada se na podzim 
rozrostla o přípravek Tussirex Noční sirup, 
který je určen na všechny druhy kašle spo
jené s nachlazením. Pokud se užije bezpro
středně před spaním, zmírňuje suchý 
dráždivý a průduškový kašel a přispívá 
ke klidnému spánku.“
Druhou novinkou jsou pak Tussirex pastilky 
proti kašli s proskurníkem lékařským. 
„Vzhledem k tomu, že v segmentu přípravků 
na kašel dominuje sirupová forma, považu
jeme pastilky za doplňkový produkt portfolia 
Tussirex. O to více nás příjemně překvapily 
rostoucí prodeje pastilek hned v prvních 
třech měsících po uvedení na trh, což bylo 
částečně ovlivněno vysokým výskytem kašle 
v poslednímu kvartálu roku 2021. A v nepo
slední řadě i tím, že pastilky jsou obecně 
oblíbené kvůli tomu, že je možné je mít ne
ustále u sebe a kdykoliv je pohodlně užít,“ 
popisuje Martina Kremlová. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

otevřeni odbornému doporučení lékárníka. 
Například rodiče pečující o nemocné dítě 
častokrát koupí i to, co by si sami pro sebe 
nepořídili,“ říká Marie Buchtová a také Bar
bora Bartoňová poukazuje na to, že pokud 
jde o léčiva pro děti, význam ceny u nich 
klesá.
Když je řeč o kritériích, na která berou lidé 
při výběru přípravků na nachlazení, kašel 
a rýmu zřetel, nelze opomenout ani formu 
přípravku. „Pokud jde o řešení bolesti 
v krku, prvenství co do obliby si dlouhodobě 
jak u dětí, tak u dospělých drží pastilky. Je
jich popularita má sice mírně klesající ten
denci ve prospěch tekutých forem, u nichž je 
patrný jistý nárůst prodejů sprejů, ale pas
tilky zůstávají nejoblíbenější díky jednodu
chosti použití. Jsou diskrétní a kdykoliv 
po ruce, a navíc je v nabídce velké množství 
příchutí. U Tantum Verde dominuje jedno
značně příchuť lemon, v těsném závěsu ná
sledují příchutě orange and honey a mint,“ 
vysvětluje Barbora Bartoňová a dodává, že 
spreje nabývají na významu, protože na roz
díl od pastilek umožňují cílenou aplikaci 
na postižené místo. Na trhu se objevují 
i další formy, například lízátka, která mají 

status doplňku stravy nebo zdravotnického 
prostředku, ale v celkovém měřítku jmeno
vaného segmentu se jedná o okrajovou zá
ležitost. 
U léčby suchého kašle podle Barbory Barto
ňové naopak dominují tekuté formy. „Při 
léčbě suchého kašle z portfolia Levopront 
pacienti preferují zejména kapky s příchutí 
lesního ovoce, které jsou vhodné pro děti již 
od 2 let. Protože suchý kašel trápí zejména 
malé pacienty, hraje důležitou roli snadná 
aplikace a příjemná příchuť, což kapky 
i sirup Levopront s příchutí třešně, který je 
druhým nejprodávanějším produktem, spl
ňují. Na třetím místě jsou tablety, které pre
ferují zejména dospělí pacienti,“ 
vyjmenovává a doplňuje, že i v segmentu 
přípravků na vlhký kašel dominují tekuté 
formy, které jsou těsně následovány různými 
druhy pevných forem v podobě potahova
ných tablet či kapslí. 

Zdrženlivost v uvádění 
novinek
Už druhým rokem platí, že na trh přichází 
méně novinek, než bývalo donedávna zvy
kem. Hlavní důvod je celkem jasný. „Vývoj 

v segmentech přípravků na bolest v krku 
a suchý i vlhký kašel je s ohledem na pande
mii covidu19 a souvisící restrikce poměrně 
těžko predikovatelný. Z tohoto důvodu jsme 
s launchováním novinek v těchto segmen
tech nespěchali,“ říká Barbora Bartoňová.
Nicméně několik nových produktů se v uply
nulém období objevilo. Dva doplňky stravy 
uvedla na trh společnost Dr. Müller Pharma. 
„Jde o Müllerovy pastilky s břečťanem a vi
taminem C a Müllerovy pastilky s jihoafric
kou pelargonií a vitaminem C. Kromě toho 
portfolio léčiv rozšířily Paracetamol/kofein 
Dr. Müller Pharma 500 mg/65 mg tablety. 
Přípravek obsahuje kombinaci dvou léčivých 
látek, a to paracetamolu a kofeinu, které 
jsou účinné proti bolesti a horečce. Tento 
lék je vhodný k úlevě od bolesti hlavy, mig
rény, bolesti zad a zubů a od menstruačních 
bolestí. Paracetamol/Kofein Dr. Müller 
Pharma také zmírňuje nepříjemné příznaky 
chřipky a nachlazení, jako jsou bolest svalů 
nebo kloubů, bolest v krku a také snižuje 
horečku. Po doporučení lékařem lze přípra
vek užívat k potlačení bolesti u revmatických 
onemocnění, jako jsou artróza a neuralgie,“ 
objasňuje Marcela Kaňková.
Loni na podzim přišla se dvěma novinkami 
i společnost Omega Pharma. Rozšířila pro
duktovou řadu Tussirex, která je na trhu 
od roku 2019 a která je podle Martiny Kre

inzerce

J
Jde spíš

o konkrétní účinek
„Velká část zákazníků si řekne o konkrétní přípravek, ale ve své podstatě tím myslí konkrétní 
účinek. Klienti samozřejmě při koupi vycházejí ze svých dobrých zkušeností, dají i na naše 

odborné rady, ale svou nezastupitelnou roli při rozhodování má stále také reklama.“ 

Mgr. Eva Burianová,
Lékárna Ave, Šilingrovo náměstí, Brno
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vlhkého kašle je také podpora imunitního 
systému formou doplňování tělu prospěš
ných vitaminů, dostatečného přívodu teku
tin, zvlhčování vzduchu, větrání a případně 
používání čističek vzduchu i používání jed
norázových papírových kapesníků. 
V případě pacienta s antibiotiky indikova
nými na záněty dýchacích cest doprovázené 
vlhkým kašlem je v rámci komplexní léčby 
při dispenzaci vhodné myslet na vhodnost 
kombinace s mukolytiky a také na další po
tíže pacienta, například zahlenění horních 
cest dýchacích. V rámci dosažení jeho co 
nejlepší compliance je vhodný výběr léku 
s co nejjednodušším způsobem podání bez 
dalších omezení a interakcí.

MUDr. Stanislav Kos, CSc. 
Český občanský spolek proti plicním 
nemocem (ČOPN), Praha

Kašel se u dospělých osob dělí dle délky 
jeho trvání na: akutní – trvá do 3 týdnů, 
protrahovaný – trvá přerušovaně 
3–8 týdnů, chronický – trvá déle než 
8 týdnů. A podle typu na kašel: 
1) Suchý, dráždivý, který může přejít ve ště
kavý nebo chraptivý kašel – k jeho léčbě uží
váme antitusika; ta mohou mít centrální 
nebo periferní účinek. 
2) Záchvatovitý – tento typ kašle, který 
vzniká v záchvatech zejména v noci nebo 
po námaze, se vyskytuje často u průduško
vého astmatu, proto úlevu obvykle přinášejí 
inhalovaná bronchodilatancia nebo protizá
nětlivé léky. 
3) Vlhký, produktivní s vykašláváním hlenu – 
tento druh kašle se objevuje v pozdější fázi 
onemocnění dýchacích cest, především 
bronchitidy. Zde je nutné podpořit vykašlá
vání vznikajících hlenů léky – mukolytiky, je
jichž podávání není vhodné kombinovat 
s antitusiky. Látky ze skupiny mukolytik, 
které zvyšují celkové množství hlenu v dý
chacích cestách, by se také neměly podávat 
na noc. Při výběru je vhodné přihlédnout 
k jejich protizánětlivým účinkům i k jejich 
podpoře účinků antibiotik, protože tyto léky 
podáváme často současně s antibiotiky. Pří
činou produktivního kašle může být také 
CHOPN či jiné závažné onemocnění, proto 
by každý protrahovaný nebo chronický kašel 
měl být vyšetřen lékařem.
Nemocemi s převážně produktivním kašlem 
jsou nejčastěji infekce dolních dýchacích 
cest a plic (např. bronchitidy, záněty plic). 

Při léčbě produktivního kašle se uplatňují 
mukoaktivní léky, které se dělí na: 
Mukoregulační látky, které zajišťují pro
dukci hlenu normálního složení, v užším 
smyslu také potlačují hypersekreci a zmen
šují objem hlenu (karbocystein, erdostein). 
Mukolytika – snižují viskozitu hlenu, někdy 
i zvyšují mukociliární clearance, a tím zlep
šují průchodnost dýchacích cest (erdostein, 
Nacetylcystein, ambroxol, bromhexin). 
Mukokinetika – zlepšují pohyblivost hlenu 
a jeho odstraňování, tedy mukociliární 
i kašlací clearance (ambroxol). 
Expektorancia – zvyšují produkci řídkého 
hlenu, což indukuje kašlání a zvyšuje jeho 
efektivitu (guaifenezin, salinická expekto
rancia, emetin). 
Z výše uvedených léků vykazuje svými 
účinky komplexitu zvláště erdostein, a to 
jak indikačně, kde pokrývá infekce dolních 
i horních cest dýchacích (rhinitida, sinusi
tida), tak svými farmakodynamickými vlast
nostmi, jelikož snižuje obsah sputa 
a usnadňuje jeho expektoraci, má protizá
nětlivé a antioxidační účinky a snižuje ad
hezi G+ i Gbakterií na epitel dýchacích cest 
(viz graf č. 1). Z hlediska prokázání vlast
ního antibiotického efektu erdosteinu je za
jímavá studie ERICA publikovaná 
prof. Kopřivou, která dokazuje velmi příz
nivé účinky erdosteinu u české dětské po
pulace. Studie prokázala, že včasným 
nasazením erdosteinu se výrazně snížila 
spotřeba antibiotik a počet respiračních 
infekcí.

Antioxidační vlastnosti a schopnost inhibo
vat adhezi bakterií prokázala i látka Nacetyl
cystein (NAC), ovšem NAC může snižovat 
účinek některých antibiotik (aminoglykosidy, 
cefalosporiny, polosyntetické peniciliny a te
tracykliny), je proto třeba se vyhnout jejich 
současnému perorálnímu podávání s NAC; 
NAC se smí podat nejdříve za dvě hodiny 
po perorálním podání těchto antibiotik. Er
dostein naopak účinek řady antibiotik 
(amoxicilin, klaritromycin, ciprofloxacin, 
kotrimoxazol) potencuje, což bylo prokázáno 
klinickými testy (viz graf č. 2). I mukolytické 
látky ambroxol a bromhexin vykazují synergii 
a mohou zlepšovat průnik některých anti
biotik do plicní tkáně či sputa, ale jejich po
dáváním se zvyšuje produkce hlenu, což 
znesnadňuje užívání v pozdních odpoled
ních hodinách a může vést ke zvýšení frek
vence kašle. Součástí komplexní léčby 

Komplexní
léčba

vlhkého
kašle

Kašel je účelný obranný mechanismus, 
který udržuje průchodnost dýchacích cest.
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Pracovat 
v lékárně byl 
dlouholetý sen

10
11

12
13

2
3

4
5

Proč jste si vybrala studium farmacie?
Stát se lékárnicí byl můj sen již asi od prváku na gymnáziu. A postupnými 
krůčky, mnohdy přímo kroky až skoky, jsem si tento sen plnila. Čisté a voňavé 
prostředí v lékárně mě lákalo. Stejně jako možnost pomáhat lidem a být 
s nimi v přímém kontaktu. 

 Jak dlouho pracujete za tárou?
Do své první lékárny jsem nastoupila v červenci 2012, takže letos budu mít 
„kulatiny“.

 Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Rozhodně mě baví kontakt se zákazníky. Do naší lékárny chodí především 
stálí klienti a je velmi milé, když mohu většinu z nich oslovovat jménem a po
povídat si s nimi i na jiná témata, než jsou dispenzační rady. Dále mě přita
huje, že tato práce hezky spojuje pomoc druhým, obchodního ducha 
a možnost se stále vzdělávat.
Těžko říct, co mě baví nejméně. Patřím totiž mezi nadšence, co se do práce 
těší. Ale je pravda, že v poslední době se na můj vkus až moc často mění vy
hlášky týkající se naší praxe. Než si stihnete zvyknout na nová pravidla pre
skripce, už tu máte nová.

 Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Kouzelným proutkem bych sjednotila všechny doplatky, aby konkurence mezi 
lékárnami nebyla o soutěži, kdo dá zákazníkovi větší slevu z doplatku, ale 
o tom, jak ke své práci a zákazníkům přistupují pracovníci lékáren.

Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Je to zdroj nových informací, milého čtení a seznámení s novými přípravky 
na trhu.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
V naší lékárně máme otevřeno sedm dní v týdnu a nabízíme kromě OTC pří
pravků, léků a zdravotnických prostředků také zdravotní obuv. A to především 
dětskou, kterou máme skladem. Pro dospělé není problém objednat dle ak
tuálních katalogů. 

1

9
8

7O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
Pandemie covidu19 nám v tom, jak se říká, udělala trochu hokej. Pojďme se 
tedy oprostit od útoku na vitamin D a C a také od faktu, že už nám krabice rou
šek v lékárně nevydrží ležet třeba půl roku. Za normálních okolností je to takto: 
naše lékárna se nachází ve městě, kde je z větší části mladá populace, a tomu 
odpovídá i zájem o zboží. To znamená především o dětský sortiment. I proto 
jsme se zaměřili na dětskou zdravotní obuv od různých značek. Pokud jde poměr 
Rx a OTC expedic, je, řekla bych, vyrovnaný. Součástí lékárny je i vybavená labo
ratoř, kde máme možnost připravovat IPL. 

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
S ním nám pomáhá Magistra, kterou máme jako oporu v zádech, a to od výběru 
akčních produktů a letáků, vystavení sezonních přípravků přes polepy výloh, cí
lenou emailovou komunikaci pro klienty až po dárkové narozeninové akce pro 
zákazníky s klientskou kartou nebo možností rezervovat si eRecept přes mobilní 
aplikaci Moje Magistra.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních doved-
nostech?
Navštěvuji je ráda a jsou pro mě vždy přínosem. Nyní spíše využívám webináře 
a online semináře.

 Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Tajně doufám a přeji si, aby kouzlo kamenných lékáren u lidí stále vítězilo. Sa
mozřejmě chápu, že doba jde dopředu a kolem nás je samá technologie, ale 
přece jsme si tento obor nevybrali jen proto, abychom předávali balíčky 
z eshopu, u nichž ani neznáme obsah.

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Paní si přála těhotenský test do proudu moči, který určí i počet týdnů od početí. 
Za zhruba hodinku se do lékárny vrátila, že jde test reklamovat, jelikož nefun
guje. V ruce držela zavřený test, který byl očividně použit i s krytem, a tudíž fun
govat opravdu nemohl.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Ideálně s rodinou na procházce v přírodě. Naši dva hafani si mohou volně 
běhat, okolo nás ticho a my máme pohodičku. Občas ale potřebuji i aktivní od
počinek. Jít si zaběhat nebo zacvičit a pořádně si vyčistit hlavu.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Mám velmi dobrou zkušenost s Imunoglukanem či homeopatickým Oscillocco
cinem. A rozhodně nedám dopustit na Wobenzym, to je takový můj všelék.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Mgr. Kateřina 
Lajtkep o sobě

Pocházím z malebného městečka Nymburk, kde jsem také pra
covala v lékárně první rok po studiu. Po roce jsem lékárnu změ
nila a na další roky pracovně zakotvila v Milovicích nad Labem.
Mám celkem dost zájmů, až se divím, kde na ně beru čas. Hraji 
v místním Hálkově divadle, tančím, ráda sportuji a trávím čas 
s rodinou a přáteli. 

Magistra Lékárna 
v Italské

Italská 704, Milovice nad Labem
Po–Pá: 8.00 – 19.00

So: 8.00 – 12.00
Ne: 9.00 – 12.00
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V příštím čísle si přečtete

O to, jak se v lékárnách projevuje 
nástup potíží doprovázejících 

alergie, se budeme zajímat v rámci 
rubriky Pharma monitor.

Seznámíme vás s kompletním programem 
14. kongresu Pharma Profit, který je 
plánován na 21. dubna v Praze.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O systému elektronické preskripce, 
důležitých legislativních novinkách 
a také o tom, jaké změny lze letos 
na lékovém trhu čekat, jsme si po
vídali s ředitelkou Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou 
Storovou, MHA.

Rubrika 
Monitor trhu
Prodeje přípravků na bolest jsou 
v posledních letech stabilní, 
stejně jako se příliš nemění 
nákupní zvyklosti pacientů. 
Sázejí na osvědčené přípravky 
a čím dál víc mají v oblibě 
analgetika s rychlým nástupem 
účinku.

Rubrika 
Lékárna při cestě
EUC Lékárna Plaňanská 
v pražských Malešicích sídlí 
na poliklinice a funguje 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu. Tomu 
odpovídá skladba sortimentu 
i nebývale rozmanitá klientela.

Rubrika 
Pharma sezona
Kategorie přípravků na nachla
zení, kašel a rýmu se po roční 
pauze opět dostala na pozici 
jedničky mezi volně prodejným 
sortimentem. Významný vliv 
na to měla loňská podzimní 
vlna respiračních infekcí.

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Na vývoj kategorie veterinárních přípravků 
na lékárenském trhu a na to, jaké se na něm 
objevily novinky, se zaměříme v rubrice 
Pharma sezona.





 


