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Úvodník

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

O úspěchu 
rozhodují maličkosti.

Jen stěží se člověku podaří uniknout každodenním zprávám o tom, co se děje 
ve světě a jak se ekonomika nejen u nás nevyvíjí způsobem, který by se dal na
zvat příznivý. Také jenom těžko si můžeme namlouvat, že současná ne zrovna 
růžová hospodářská situace bude za několik týdnů minulostí a že již za chvilku 
bude mnohem líp. Je třeba si přiznat, že nebude a že po letech hojných nás 
čekají roky takříkajíc hubenější. V souvislosti s tím z různých oborů zaznívá, že 
v časech, kdy člověk bude každou korunu dvakrát obracet a dobře si rozmy
slí, co je nezbytné a co naopak zbytné koupit, bude nutné, aby výrobci i ob
chodníci nesnížili kvalitu jak svých produktů, tak služeb. Je jasné, že většina 
lidí si bude pečlivě vybírat, kde a za co své peníze utratí. Je také zřejmé, že ná
lada nakupujících se může v budoucích měsících čím dál víc zhoršovat a ně
které výbušnější typy to dají obchodníkům pořádně znát. A určitě by bylo 
naivní se domnívat, že těchto nenálad a určité agrese budou lékárníci ušetřeni. 
Nebudou, a stejně jako ostatní by se měli obrnit trpělivostí. 
Určitě lépe na tom budou ti, kteří mají stálou klientelu, již si získali nejen díky své 
odbornosti, ale hlavně díky svému slušnému a přívětivému chování k zákazníkům 
i díky takovým zdánlivým maličkostem, jako je odpověď na pozdrav či rozloučení s klien
tem, doplněné úsměvem. Toto všechno může být v nastávajících časech tváří v tvář 
nerudným pacientům a zákazníkům obtížné zvládnout. Pokud si ale lékárníci chtějí udr
žet, případně ještě posílit, svou prestiž odborníků na slovo vzatých, ani v těž
kých časech by neměli na odbornost, slušnost a běžné komunikační 
dovednosti rezignovat. Sotva totiž někomu na prestiži přidá, 
pokud se pacient v lékárně setká s farmaceutkou, která 
při expedici kontroluje svůj mobil, a když zákazníkovi 
podává účtenku, zároveň kolegyni za tárou sděluje, co 
je obsahem zprávy, kterou v něm objevila. A málo 
platné, když lékárník pacientovi ze zázemí donese lék, 
jenž mu lékař předepsal, a zároveň s tím přinese kra
bičku s přípravkem privátní značky se stejnou léčivou 
látkou, a na ní je propisovačkou napsaný název origi
nálního léku, za nějž v lékárně svůj vlastní přípravek 
nabízejí, zrovna dobře a odborně to nepůsobí.   

Markéta Grulichová
šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 
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ROZHOVOR  Nemělo by vám ujít

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

http://www.atozregistrace.cz/ppnews

Krátce
Pojišťovny lidem 
na doplatcích 
za léky vrátily 
meziročně více peněz 
Zdravotní pojišťovny vrátily svým pojištěn
cům 954,4 milionu korun z doplatků, které 
zaplatili za léky v loňském roce. Částka, 
kterou pojišťovny poslaly lidem zpět, se 
meziročně zvedla v průměru přibližně 
o osm procent. Peníze pojišťovny vracejí 
nejčastěji seniorům nad 70 let. Doplatky 
vracejí pojišťovny lidem automaticky 
za každé kalendářní čtvrtletí v případě, že 
překročí roční limit na doplatky za přede
psané léky a potraviny pro zvláštní lékař
ské účely. Do limitu se nezapočítávají 
částky, které lidé uhradí za zdravotnické 
prostředky. Roční limit činí pro děti a se
niory nad 65 let 1 000 korun, u seniorů 
nad 70 let a invalidních důchodců je polo
viční a pro ostatní pojištěnce dosahuje 
5 000 korun.
Například Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(VZP), která je s 5,9 milionu pojištěnců 
v tuzemsku největší, svým klientům za loň
ský rok na přeplatcích za léky vrátila téměř 
600 milionů korun, což znamenalo sedmi
procentní meziroční růst. Peníze zpět do
stalo 534 430 pojištěnců, průměrná výše 
přeplatku činila 1 122 Kč. Druhá největší 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 
(ZPMV) pojištěncům vrátila zhruba 115 mi
lionů korun, což je meziročně asi o dese
tinu více. Vrácení se za loňský rok týká 
90 994 pojištěnců.

Zentiva věnuje léky 
na humanitární krizi 
na Ukrajině
Společnost Zentiva, přední výrobce léků 
s vlastním vývojem v Evropě, se zavázala 
darovat 100 000 balení léků do programu 
humanitární pomoci zaměřené na ukrajin
ské občany.

Dodávky budou obsahovat život zachraňu
jící léky, léky na kardiovaskulární onemoc
nění, léky proti bolesti a antiinfekční 
prostředky. Společnost spolupracuje 
s vládními a neziskovými organizacemi, 
které reagují na naléhavé žádosti ukrajin
ské vlády a ukrajinských občanů při pře
kračování hranic do EU. „Je zde skutečně 
naléhavá poptávka po lécích a další žá
dosti přicházejí velmi rychle. Společnost 
Zentiva má velké výrobní závody v České 
republice a v Rumunsku, a může tak rychle 
reagovat a podpořit občany Ukrajiny dodá
ním léků, které akutně potřebují. Jsme 
v úzkém kontaktu s několika vládami, kte
rým jsme se zavázali darovat 100 000 ba
lení. Jsme připraveni na rychlé 
dodání,“ říká RNDr. Soňa Porubská, head 
of corporate affairs společnosti Zentiva.

Až jedenáct procent 
populace trpí 
onemocněním ledvin
Lidí, kteří trpí chronickým onemocněním 
ledvin, v ČR přibývá. Podle lékařů může jít 
už o každého devátého, většina lidí ale 
o onemocnění neví. Ledviny nebolí a one
mocnění nemá žádné specifické příznaky. 
Problém ale mohou včas odhalit pravi
delná preventivní vyšetření. Na sníženou 
funkci orgánu upozorní například bílkovina 
v moči nebo změny na ledvinách. „My 
dobře víme, že pacienti, kteří mají vysoký 
krevní tlak a cukrovku a jsou starší 50 let, 
mají vyšší riziko chronického onemocnění 
ledvin. Proto by u těchto pacientů měla být 
vyšetřována funkce ledvin určením séro
vého kreatininu a vyšetřena moč,“ vysvět
luje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., 
přednosta Transplantcentra a Kliniky 
nefrologie IKEM. To, že je onemocnění 
v populaci časté, potvrdila i loňská kam
paň Zdravé ledviny. Při ní na pražské Pan
kráci lékaři zkontrolovali stovky lidí včetně 

dětí. Na další vyšetření ledvin kvůli pode
zření na jejich chronické onemocnění poslali 
každého dvanáctého. 
V případě, že lékaři onemocnění ledvin od
halí včas, mohou zpočátku stačit režimová 
opatření. V případě selhání orgánu nastu
puje dialýza – nemocniční nebo i domácí. 
Další možností je transplantace. Tu loni 
v IKEM provedli lékaři celkem 306krát. Zbrz
dit postup nemoci nově pomáhají i nejmo
dernější přípravky určené primárně na léčbu 
cukrovky. Ukazuje se totiž, že současně 
brání i rozvoji onemocnění srdce nebo právě 
ledvin. „Jejich pozitivní efekt se prokázal 
nejdříve u skupiny pacientů s diabetem 
2. typu a nejnověji i u pacientů s chronickým 
srdečním selháním a chronickým onemoc
něním ledvin. Postupně se také rozšiřují 
skupiny pacientů, pro které jsou tyto léky 
hrazené. Při splnění podmínek jsou nyní 
hrazeny diabetikům a pacientům se srdeč
ním selháním,“ doplňuje Mgr. Michal Hojný, 
vedoucí Ústavní lékárny IKEM.
  
Elisabeth Stampa stojí nově 
v čele Medicines for Europe
Novou prezidentkou organizace, která zastu
puje zájmy evropských výrobců generických 
a biosimilárních léků Medicines for Europe 
a jejímž členem je i Česká asociace farma
ceutických firem (ČAFF), se počátkem 
března stala Elisabeth Stampa, výkonná ře
ditelka farmaceutické společnosti Medi
chem S. A. Nahradila tak dosavadní 
pověřenou prezidentku Rebeccu Gunterno
vou, která se vrací na svou pozici viceprezi
dentky. Jak nová prezidentka uvedla, mezi 
její priority patří podpora výroby léků a účin
ných látek v Evropě, včetně její ‚zelené 
transformace‘, dále podpora konkurence
schopnosti segmentu nepatentovaných léků 
a jejich účinných látek a rovněž podpora 
pružného a digitálního regulatorního pro
středí. E. Stampa varuje před „krátkozrakou 

politikou snižování cen“, která podle ní zvy
šuje riziko nedostatku léčivých přípravků 
v Evropě a závislost na mimoevropské vý
robě. „Chci také pracovat na tom, aby sys
tém duševního vlastnictví byl funkční 
a zjednodušoval přístup pacientů k lékům, 
které potřebují,“ dodala. 

Kvalitní spánek může mít 
vliv na zvládání stresu
Pravidelný a kvalitní spánek může pozitivně 
ovlivňovat míru stresu. Naznačují to nová 
zjištění výzkumníků z Národního ústavu du
ševního zdraví (NUDZ). Spánek by podle 
nich mohl pomoci předcházet i posttrauma
tické stresové poruše. Stres a spánek se na
vzájem ovlivňují. Člověk ve stresu je kvůli 
působení hormonů kortizol a adrenalin při
pravený k akci, a proto pro něj bývá těžké 
usnout a mít kvalitní spánek. Lidé se spán
kovými potížemi mají naopak větší problémy 
se zvládáním stresu a snáze podléhají svým 
emocím. Mají tendence propadat do de
presí a špatně zvládají vypjaté situace. Ne
dostatek spánku se kromě jiného výrazně 
promítá do naší paměti, přičemž spánek je 
nezbytný pro zpracovávání zkušeností a pře
vádění informací z krátkodobé do dlouho
dobé paměti. „Na tom, jak si pamatujeme 
události, se podílí hned několik druhů pa
měti. Takzvaná epizodická paměť uchovává 
informaci o tom kdy, kde a co se stalo, tedy 
časový a prostorový kontext. Současně s tím 
dochází k asociaci jednoduchých podnětů – 
zvuků, obrazů či pachů s emocionálními re
akcemi, například strachem,“ vysvětluje 
RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.  

inzerce
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Po předloňském rekordně nízkém počtu nemocných podle předběžných údajů loni počet pacientů s TBC opět klesl, a to o 31 na 337 osob. Česká republika se tak řadí k zemím, kde TBC prak
ticky mizí. S tímto stavem ale může v dalších letech podle plicních lékařů zamíchat migrační vlna, která se nyní valí přes Evropu v důsledku válečného stavu na Ukrajině. Lidé, kteří prchají před 
válkou, totiž doma obvykle neprocházejí tak důslednými zdravotními prohlídkami, jakých se dostává Čechům. Plicní lékaři nabídli hned zpočátku uprchlíkům bezplatnou péči a chtějí při pro
hlídkách kontrolovat i TBC. „Bohužel Ukrajina patří k zemím, které řadíme mezi rizikové, co se výskytu tuberkulózy týče. Vzhledem k tomu, že z Ukrajiny utekly více než tři miliony lidí, lze předpo
kládat, že statisíce najdou nový domov v Česku. O všechny se musíme postarat. Poskytnout jim lékařskou péči a těm, kteří u nás chtějí zůstat a zapojit se do pracovních nebo školních 
kolektivů, nabídnout základní prohlídku. Ta by v odůvodněných případech zahrnovala i rentgen hrudníku nebo provedení tuberkulinového testu,“ říká prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, 
Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). Jak dále uvedla, je pravděpodobné, že bude nedostatek vakcín, tuberkulinových testů a léků na tuberkulózu, 
proto je třeba, aby vláda začala jednat s výrobci o možném navýšení dodávek. „Objem našich objednávek odráží situaci v Česku. Ta se nyní změnila, je třeba se tomu přizpůsobit. Nebude to 
hned, firmy obvykle plánují výrobu na rok dopředu a nebude jednoduché rychle navýšit kapacitu,“ vysvětluje prof. Koziar Vašáková a připomíná, že v ČR bylo v listopadu 2010 zrušeno plošné 
očkování proti tuberkulóze a vakcínu lékaři dávají jen rizikovým skupinám dětí. 
Loni v ČR onemocnělo tuberkulózou podle předběžných údajů 337 lidí, většinou mužů, v šesti případech multirezistentní formou. Průměrný věk nemocných činil 49 let, ale lékaři objevili tuber
kulózu také u sedmi dětí. Podíl TBC u osob narozených mimo Česko činil 34 %, mezi nemocnými byli zastoupeni nejvíce Ukrajinci, Vietnamci, Rumuni a Mongolové. Na tuberkulózu v roce 2021 
zemřelo 20 lidí. 

V tuzemsku
ubylo lidí 
s tuberkulózou
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ovšem je, že víme, že kdo chodí do eshopu, 
navštěvuje i kamenné lékárny.
Michal Jurča: V souvislosti s návštěvností 
lékáren a posílením ecommerce bych ještě 
chtěl doplnit, že v době covidu se ukázalo, 
že poměr sil v případě kamenných lékáren 
se sice přeléval, ale v konečném výsledku 
neznamenal celkový propad. Jestliže během 
největší pandemické vlny zažívaly útlum lé
kárny ve velkých obchodních centrech 
a na poliklinikách, byli jsme schopni tento 
výkyv ustát díky tomu, že zase naopak v lé
kárnách poblíž supermarketů a v lékárnách 

Jak se ve vašich lékárnách 
podařilo zvládnout loňský, 
tedy druhý rok pandemie?
Petr Doležal: Kvůli pokračující pandemii co
vidu19 šlo stále o rok velkých změn s odliš
ným chováním pacientů. V nejkritičtějších 
obdobích nám v lékárnách a v distribuci 
z důvodů nemocí, karantén či ošetřování 
členů rodiny chybělo až 20 procent kolegů. 
Jen díky velké obětavosti a ochotě našich 
týmů zaskočit za kolegy se podařilo udržet 
v provozu všechny naše lékárny, což bylo dů
ležité zejména kvůli starším pacientům, kteří 

tak nemuseli hledat jinou lékárnu, než 
na kterou jsou zvyklí. Protože do loňského 
května byla ještě spousta maloobchodních 
center uzavřená, odrazilo se to i na návštěv
nosti některých lékáren. Frekventovanější 
byly ty v sídelních místech než v obchodních 
centrech, dost pacientů také ubylo lékár
nám na poliklinikách, protože lékaři stále 
ještě neordinovali standardním způsobem. 
Počátek minulého roku byl také pozname
naný tím, že se v obvyklé míře nevyskytovala 
běžná onemocnění jako nachlazení či 
chřipka. A to se přirozeně odrazilo i ve spo

třebě určitých skupin léků. Ve větší míře se 
zasílaly eRecepty a lidé stále více objedná
vali online.  

Jak se to konkrétně proje-
vilo ve vašem e-shopu?
P. D.: Celý lékárenský online trh vzrostl 
o 20 procent, náš eshop o 30 procent.  Je 
vidět, že zákazníci, kteří počátkem pande
mie změnili své nákupní zvyklosti a přesu
nuli se do online prostředí, v něm zůstali, 
přestože například loňské léto už nebylo 
tolik poznamenáno restrikcemi. Důležité 

TVÁŘÍ V TVÁŘ

T

Budoucnost 
lékárenství
vidíme v oblasti 
prevence a screeningu
Není to tak dávno, co se vedení společnosti Benu ČR zabývalo běžnými záležitostmi, jako je expanze sítě jejich lékáren, rozšíření 
pacientských služeb či zdokonalení systému celoživotního vzdělávání farmaceutů. S nástupem pandemie covidu-19 se každodenní 
agenda rozrostla o další starosti, mezi nimiž k největším patřilo zajištění provozu lékáren. O tom, jak se v Lékárnách Benu dařilo dva 
uplynulé pandemické roky zvládnout, ale i o tom, jak se síť vlastních i franšízových lékáren rozvíjela, jsme si povídali s Petrem Doleža-
lem, generálním ředitelem Benu ČR a Phoenix lékárenský velkoobchod a Michalem Jurčou, provozním ředitelem Benu ČR. 
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ních, tak franšízových zhruba v poměru 
3 : 2. Může se to ale trochu lišit, protože 
ochota majitelů lékáren stát se franšízovým 
partnerem se zvyšuje s tím, jak u svých zná
mých vidí, že franšízing funguje a že jsme 
díky značce Benu schopni jim přilákat nové 
zákazníky. A samozřejmě také registrují, že 
společné komerční a marketingové pro
gramy pomáhají lékárně po ekonomické 
stránce, což je v současnosti čím dál větší 
benefit, protože náklady na její provoz jsou 
vyšší a vyšší.

Máte třeba i s ohledem 
na zkušenosti z období pan-
demie nějaký strategický 
plán, kde konkrétně byste 
chtěli další vlastní lékárny 
otvírat?
P. D.: Strategii, že bychom chtěli otvírat lé
kárny hlavně například v obchodních cent
rech či na poliklinikách, vyloženě nemáme. 
Naší snahou je spíš zajistit, aby naše lékárny 
geograficky pokryly celou republiku. Už 
máme u nás jen několik míst, kde lékárnu 
neprovozujeme. Důvod, proč chceme být 
dostupní všude, je jednoduchý. Máme tele
vizní reklamu, která oslovuje prakticky 
všechny spotřebitele, takže chceme, aby 
naše lékárny a služby byly dostupné po celé 
republice. 

Když je řeč o zákaznících, 
kolik z nich je zapojeno 
ve vašem věrnostním pro-
gramu?
P. D.: V tomto ohledu sice máme ještě re
zervy, ale už 60 procent transakcí v našich 
lékárnách probíhá s věrnostní kartou Benu, 
a počet aktivních zákazníků zapojených 
do věrnostního programu, tedy těch, kteří 
nakoupili alespoň dvakrát za poslední půl
rok, je 1,3 milionu.
M. J.: Důležité je podtrhnout, že jde sku
tečně o aktivní klienty. Věrnostní program je 
jedním ze stěžejních pilířů úspěchů Benu. 
Práce se zákazníkem prostřednictvím věr
nostního programu je naprosto klíčová. Vi
díme, že když na držitele věrnostních kartiček 
zacílíme komunikaci, jsme s nimi v kontaktu 
a známe jejich potřeby, takže jim dokážeme 
připravit nabídky šité na míru, zvyšuje se jak 
návštěvnost v lékárnách, tak průměrná útrata 
v porovnání s klientem bez karty. 
P. D.: Určitě je třeba ještě dodat, že srovna
telné lékárny nám, pokud jde o transakce, 
každý rok vyrostou o deset procent, což 
svědčí o tom, že umíme své zákazníky 
správně oslovit. 

Před pandemií jste byli ak-
tivní v poskytování nejrůz-
nějších služeb včetně 
unikátního testování pa-
měti za účelem včasného 
záchytu Alzheimerovy ne-
moci. Praxe ukázala, že 
o tyto služby je mezi lidmi 
zájem, ale pandemie bohu-
žel tyto aktivity přibrzdila. 
Jak chcete dál v poskyto-
vání služeb pokračovat? 

streetových jsme zažívali příliv nových zákaz
níků. A jako silný pilíř se ukázal online dis
tribuční kanál, který nám jen potvrdil, že 
jsme před několika lety učinili dobré rozhod
nutí. V současnosti už nemáme výhradně 
jen online zákazníka a zákazníka kamenné 
lékárny, ale máme jednoho klienta, který 
má možnost tyto kanály propojit. To se po
vedlo a v krušných dobách, které nedávno 
nastaly, se ukázalo, o jak velkou výhodu jde.

Dřív obecně platilo, že vět-
šinu objednávek z e-shopu 
si zákazníci šli vyzvednout 
do kamenné lékárny. Změ-
nil se tento zvyk například 
v době lockdownu? A jaká je 
situace nyní?
P. D.: Počet objednávek vyzvednutých v lé
kárně klesl z 95 na současných 80 procent. 
V době, kdy lidé nechtěli chodit příliš ven, se 
poměr změnil půl na půl. K tomu přispěl 
i fakt, že ne všude máme své lékárny, takže 
jsme více začali spolupracovat se Zásilkov
nou a některé objednávky po Praze rozváží 
také Liftago. A samozřejmě díky spolupráci 
s eshopem Rohlík.cz se podíl našich dodá
vek domů dále zvyšuje. 

Vaše spolupráce s Rohlí-
kem.cz už nějaký rok běží. 
Jak se rozvíjela loni? Stoupl 
počet lidí, kteří v něm na-
koupili potraviny a záro-
veň si objednali i volně 
prodejné léky, doplňky 
stravy či zdravotnické pro-
středky z vašeho e-shopu, 
a vše najednou jim pak Ro-
hlík.cz doručil až domů?
P. D.: Nárůst takových zákazníků byl patrný, 
protože Rohlík.cz přidal regiony, kam objed
nané zboží rozváží. Jde to ruku v ruce s tím, 
jak staví další sklady. Nejdřív ho měl pouze 
v Praze 6, nyní má sklad i v pražských Počer
nicích a v metropoli se chystá otevřít ještě 
třetí sklad. Zhruba před rokem zprovoznil 
sklad v Brně a má otevřít ještě další v Os
travě. Četl jsem, že Rohlík.cz má v okolí vel
kých měst zhruba 1,5 milionu zákazníků. Jak 
se projekt eshopu Rohlík.cz rozrůstá a zís
kává věrné zákazníky, rosteme s ním i my.  
V rámci eshopu Rohlík.cz rosteme rychlej
ším tempem než v běžném onlinu. Každý 
osmý zákazník tohoto eshopu nakoupí 
nejen potraviny, ale také něco z lékáren
ského sortimentu.  
M. J.: Za zmínku stojí i fakt, že ve všech 
třech distribučních kanálech, o nichž se 
bavíme, je znát rozličný zájem o určitý typ 
sortimentu a každý se liší složením nejpro
dávanějších položek. V klasické kamenné 
lékárně jsou z volně prodejných léčiv stan
dardně nejžádanější přípravky na bolest, 
vitaminy a přípravky na akutní zdravotní pro
blémy. Nákupům v běžném eshopu domi
nují dražší položky jako dermokosmetika, 
dětská výživa či přípravek Wobenzym. 
A v eshopu Rohlík.cz je silnou kategorií 
první pomoc. Je znát, že u těchto nákupů 
spotřebitel nejdřív zkontroluje, co mu doma 
schází, a to pak objedná. Dokoupí náplasti, 

obvazový materiál, ale také třeba produkty 
z kategorie zubní hygiena. Jednotlivé kate
gorie se pochopitelně v určité míře prolínají, 
ale v hlavních skupinách si tyto tři distri
buční kanály nekonkurují. 
P. D.: V potaz je třeba brát i to, že každý 
z uvedených distribučních kanálů má trochu 
jinou cílovou skupinu klientů. Zatímco v ka
menné lékárně jde o ženu ve věku 50+, 
která nakupuje léky a nelékový sortiment, 
v eshopu Benu.cz dominují maminky 
ve věku 25 až 35 let, které se starají o ro
dinu a nakupují i dětský sortiment. V pří
padě eshopu Rohlík.cz se jedná o úplně 
jinou kategorii, která je charakteristická tím, 
že jde o zákazníky, jimž se jedná o pohodlí 
a jsou ochotni více utrácet. Zatímco klasic
kou objednávku v benu.cz tvoří čtyři položky, 

v eshopu Rohlík.cz jde o kusy dva. To také 
do jisté míry svědčí o tom, že jde o přípravky 
odpovídající okamžité potřebě, tedy urgent
ním případům. Je to stejné jako u kamenné 
lékárny, protože člověk ví, že za dvě hodiny 
přijede kurýr s nákupem.

Zboží objednané ve vašem 
e-shopu si zákazník může 
vyzvednout v kterékoliv 
vaší lékárně? Nebo jen v ně-
kterých? A jak jsou do vý-
deje zapojené franšízové 
lékárny?
P. D.: Z našich vlastních lékáren jsou 
všechny výdejní a u těch franšízových se to 
blíží ke stejnému stavu, protože naši part
neři pochopili, že jde o výhodu, která jim 
do lékárny přivede další nové zákazníky. 
M. J.: Spolupráce online a vlastních i fran
šízových kamenných lékáren nestojí pouze 
na tom, že ty kamenné fungují jako odběrná 
místa. Na tuto ecommerce spolupráci, jak 
ji nazýváme, navazují další služby. Zmíním 
úspěšný projekt rezervace předpisových 
léků. Nebýt online kanálu, neměli bychom 
aplikaci, přes níž by se tyto rezervace mohly 
realizovat. Počet receptů, které si zákazníci 

jejím prostřednictvím rezervují v lékárně, se 
neustále zvyšuje. Kromě toho je možné si re
zervovat také OTC produkty. Díky našemu 
webu, který spadá pod online lékárnu, si 
klienti mohou rychle zkontrolovat interakci 
léků. Slouží nám i k prezentaci našich léká
ren a služeb. To, že jde o funkční model, se 
projevuje právě u franšízových lékáren, které 
mají zájem o spolupráci založenou na spo
jení s naším eshopem. Farmaceuti totiž 
zjistili, že propojení obou světů má pozitivní 
dopad na fungování jejich lékárny.
P. D.: Je třeba přiznat, že někteří lékárníci 
dlouho nevěřili, že online zákazník je pro ně 
takovou příležitostí. Že když ho už v lékárně 
mají, mohou s ním efektivně pracovat. 
A není žádnou výjimkou, že když si klient při
jde do lékárny vyzvednout balíček z eshopu, 

dodatečný prodej někdy dosahuje až třetiny 
jeho hodnoty.
M. J.: Od expedientů to ale vyžaduje aktivní 
přístup. Proto máme sestavené jakési desa
tero expediční praxe, tedy deset základních 
bodů komunikace se zákazníkem v rámci tří 
typů expedice, tedy při výdeji na recept, vol
ném prodeji a práci s online zákazníkem, 
která je klíčová. Když zákazník při vyzvednutí 
objednaného zboží z eshopu vidí, že v lé
kárně je příjemný a ochotný expedient, který 
kromě toho, že mu vydal objednaný balíček, 
se ho také zeptal na jeho potřeby, potíže 
a poradil mu, je velká pravděpodobnost, že 
až příště bude něco potřebovat, do této lé
kárny se vrátí. 

Když nyní mluvíme o ka-
menných lékárnách, kolik 
jste jich na konci minulého 
roku ve vaší síti měli? 
A kolik bylo vlastních 
a kolik těch franšízových?
P. D.: Čtvrtý rok po sobě do naší sítě přibyla 
více než dvacítka vlastních lékáren, takže 
loni jsme jich v závěru roku měli 225 
a k tomu ještě 90 lékáren franšízových. Náš 
plán je mít kolem pěti set lékáren jak vlast

ROLE LÉKÁRNÍKA SE POSOUVÁ
„Pandemie covidu-19 potvrdila nezastupitelnou úlohu lékárníků 
v celém zdravotním systému. Pokud jde o budoucnost lékáren-
ství, vidím ji hlavně v posunu role lékárníka směrem k prevenci 

a včasnému záchytu zdravotních potíží. Smysl mi dává větší zapo-
jení farmaceutů do zdravotního systému, protože zejména poslední 

dva roky potvrdily, že v tomto systému stojí lékárníci skutečně 
v první linii.“ 

PETR DOLEŽAL



ROZHOVOR  Tváří v tvář 

na rozvoj takzvaných soft skills. U vedoucích 
lékárníků se specializujeme na rozvíjení ma
nažerských dovedností, aby co nejlépe do
kázali motivovat svůj tým, poskytovat 
zpětnou vazbu a uměli srozumitelně předat 
naši vizi. V neposlední řadě farmaceuti 
na centrále procházejí školením a tréninky 
projektového řízení, aby jako lékárníci ob
stáli na manažerské pozici, a aby se na ma
ximum využilo jejich knowhow. Když jim 
takové školení poskytneme, jsou to pak 
skvělí parťáci do našeho týmu. Ještě je 
třeba dodat, že značná část kurzů, které na
bízíme, je akreditována a bodována v rámci 
celoživotního vzdělávání.

Jaké máte ohlasy na kurzy 
a vzdělávací programy, 
které zaměstnancům nabí-
zíte? Vzešly od nich třeba 
impulsy, na co by školení 
měla být zaměřena?
M. J.: Celý tým interního vzdělávání vychází 
z toho, že lékárníci a farmaceutičtí asistenti 
jsou jeho zákazníci, takže zpětná vazba je 
pro něj důležitá. Po skončení každého kurzu 
vyhodnocujeme, zda dával našim kolegům 
smysl. V pravidelném zaměstnaneckém prů

Máte nachystanou nějakou 
novinku?
M. J.: Službám se chceme jednoznačně vě
novat, protože nám dávají smysl ze všech 
úhlů pohledu – tedy z pohledu zákazníka, 
kolegů v lékárnách i z hlediska posílení vní
mání Benu v očích odborné veřejnosti. 
V době pandemie bylo naší starostí hlavně 
zajistit běžný provoz v lékárnách a poskyto
vat lékárenskou péči. Poskytování služeb 
typu testování paměti a podobně, bylo tou 

dobou v útlumu, ale i v době pandemie náš 
tým dál na rozvoji služeb pracoval, abychom 
ve chvíli, kdy skončí všelijaká covidová ome
zení, mohli přijít s novinkami. Zhruba v polo
vině letošního roku bychom chtěli nabídku 
služeb rozšířit.  

A můžete naznačit, o jakých 
nových službách do bu-
doucna uvažujete? 
P. D.: Vycházíme z toho, že taková služba 
musí vždy zapadnout do celého zdravotního 
systému. Chceme podporovat mezioborovou 
spolupráci. Naším cílem není službou konku
rovat jiným odborným profesím, ale chceme 
pomáhat. To, co nás láká, je vakcinace, nejen 
ta cestovní, ale i proti chřipce, případně další 
sezonní očkování. Na to je samozřejmě po
třeba změna legislativy, kterou budeme pro
sazovat. Existuje ale řada dalších služeb, 
které jsme již začali nebo začneme poskyto
vat. Jednou z nich je například i poradenství 
v oblasti správné inhalační techniky u astma
tiků, která je velmi důležitá a ne každý astma
tik dokáže s inhalátorem zacházet tak, aby 
léčba byla maximálně efektivní. Služeb, které 
mohou lékárníci poskytovat a které by dávaly 
smysl i lékařům i vzhledem ke zvyšujícímu se 
počtu seniorů, je celá řada. Prevence 
a včasný záchyt onemocnění budou dle 
mého názoru stěžejním tématem nejbližších 
let. Společně se zvyšujícím se podílem do
mácí péče přijdou pravděpodobně na řadu 
i další služby. Vidíme to například u našich 
sesterských společností zejména ve Skandi
návii a je zřejmé, že potřeba poskytovat 

v rámci zdravotního systému nejrůznější 
služby bude velká. 

Jedním z nezbytných před-
pokladů poskytování služeb 
v lékárnách je mít k tomu 
vhodné prostory. Jak si 
v tomto ohledu stojí vaše lé-
kárny?
M. J.: V našich lékárnách máme zřízeno 
10 center prevence, která jsou plně vybavená 

pro poskytování služeb. V tuto chvíli máme 
také zhruba 50 lékáren, v nichž jsou vhodné 
prostory, kde by se bez velkých úprav dala zří
dit konzultační místnost. Když dnes připravu
jeme novou lékárnu, kde jsou pro to 
podmínky, konzultační místnost se tam auto
maticky vybuduje, protože chceme být na
chystáni na změnu legislativy, která umožní 
očkovat v lékárnách. Chceme mít určitý nás
kok a na poskytování nejrůznějších služeb 
chceme být připraveni. Jako jedno z řešení, 
jak získat prostory pro vybudování konzultační 
místnosti, se nabízí využívat centrální magist
raliter přípravu a laboratoř v lékárně přebudo
vat, protože mnohde už v současnosti není 
ke svým původním účelům využívána. 
P. D.: Je třeba zdůraznit, že rozhodnutí, zda 
v lékárně pokračovat v magistraliter pří
pravě, nebo využít laboratoř jinak, určitě ne
přijde shora. Bude to zcela na rozhodnutí 
personálu příslušné lékárny. Když byla řeč 
mimo jiné o očkování, je jasné, že ne všichni 
naši lékárníci se mu budou chtít věnovat. 
Z interního průzkumu vyplynulo, že by o vak
cinaci mělo zájem zhruba 20 procent lékár
níků, u mladší generace to vycházelo kolem 
40 procent.
 
Problém, o kterém se bez 
ohledu na covid-19 už ně-
jaký ten pátek mluví, je kaž-
doroční nízký počet 
absolventů farmaceutic-
kých fakult. Sehnat lékár-
níka je tak často velmi 
obtížné. Ještě složitější 

situace je u farmaceutic-
kých asistentů. Jak se vám 
daří personálně zajistit 
vaše lékárny, kterých pro-
vozujete rok od roku více?
P. D.: Fluktuaci zaměstnanců se nám sice 
daří držet pod určitým plánovaným procen
tem, ale počet neobsazených pozic, kterých 
máme nyní přibližně 140, se nesnižuje, kvůli 
nově otvíraným lékárnám naopak spíš roste. 
M. J.: Jedna věc je expanze naší sítě. Když 
vezmeme v úvahu, že loni jsme otevřeli 25 
nových vlastních lékáren a že do každé jsou 
potřeba tři lékárníci a tři farmaceutičtí asis
tenti, bavíme se o vysokém počtu lidí, které 
potřebujeme do nových lékáren přijmout. 
K tomu ovšem musíme připočítat, že mnoho 
lékárnic odchází na mateřskou dovolenou. 
A počet těch, které na ni odcházejí, je vyšší 
než těch, které se z ní vracejí. Personální za
jištění lékáren je tak jednou z nejnáročněj
ších agend. Vždy se snažíme najít kvalitní 
a motivovaný tým a myslím si, že se nám to 
daří. Dost jsme se zaměřili na to, aby nám 
kolegyně a kolegové neodcházeli. A aby
chom i přesto, že na každém kroku čeká ně
jaká zajímavá příležitost, jsme jim byli 
schopni dát jednu z nejatraktivnějších nabí
dek na trhu. Troufnu si říct, že náš tým jsou 
srdcaři, mají Benu rádi a berou ho za své, 
což se pak odráží ve všech aktivitách. Roz
hodně je také třeba zmínit, že situace 
na trhu práce je hodně ovlivněná tím, o jaký 
region se jedná. Najít farmaceuta do lékárny 
v příhraničních oblastech je pochopitelně 
náročnější než například ve větších měs
tech. Co tedy ale považuji z dlouhodobého 
hlediska za větší časovanou bombu, je si
tuace u farmaceutických asistentů. Jestliže 
například letos ukončí jedinou pražskou 
školu, kde lze obor farmaceutický asistent 
studovat, pouze kolem deseti absolventů, je 
to zoufale málo a na trh to samozřejmě má 
dopad.
P. D.: Rozhodně je třeba ještě dodat, že fak
tor, který potřebu lékárníků a farmaceutic
kých asistentů výrazně ovlivňuje, je počet 
odsloužených hodin, jenž v posledních le
tech stoupá. Přibývá totiž lékáren, které jsou 
otevřené sedm dní v týdnu 12 či dokonce 
14 hodin denně, ale počet absolventů 
bohužel neroste.

Co nabízíte svým zaměst-
nancům v rámci celoživot-
ního vzdělávání?
M. J.: Máme připraveno mnoho programů, 
které jsou postaveny každému zaměstnanci 
na míru. Máme tedy například speciální 
program pro absolventy, kterým projdou, 
než se postaví za táru. Další je určen pro 
maminky, které se vracejí po rodičovské do
volené, protože pokud třeba pět i více let ne
pracovaly za tárou, je třeba je na to po tak 
dlouhé pauze připravit. Speciální odborné 
vzdělávání máme nachystané také kupří
kladu pro farmaceutické asistenty ze Slo
venska, kde je jiný systém vzdělávání 
v tomto oboru, a je tedy potřeba, aby u nás 
absolvovali proškolení, než začnou v lékárně 
samostatně pracovat. V rámci individuál
ního vzdělávání máme programy zaměřené 

POČET FARMACEUTŮ V MANAGEMENTU 
SPOLEČNOSTI SE ZVYŠUJE

„Mám radost, že se nám daří zvyšovat počet farmaceutů 
ve vrcholném managementu společnosti, což v minulosti v takové 
míře nebylo. Dnes už jde o velký tým lékárníků, kteří mají přímý 

vliv na tvorbu strategie a směřování Benu. Velkou inspirací je pro 
nás Norsko, kde síť je z velké části v rukou lékárníků, což je určitě 

správné.“ 
MICHAL JURČA

J
Již třináct let
ve společnosti 

Benu
Ing. Michal Jurča po absolvování studia 
ekonomie a managementu na vysoké 

škole v Ostravě zastával různé manažer
ské pozice v rámci retailových společ

ností Ahold a Obi. Pro společnost 
Benu ČR (dříve Europharm) pracuje 

od r. 2009, kdy převzal zodpovědnost 
za řízení Pharmaland lékáren na Moravě. 
V roce 2013 byl jmenován členem před
stavenstva a od roku 2012 zastává po
zici provozního ředitele a je zodpovědný 

za provoz a další rozvoj celé sítě Benu 
lékáren v ČR. 
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zkumu je právě vzdělávání hodnoceno jako 
jedna z nejsilnějších stránek Benu. Hodně 
času jsme také v přímém kontaktu s kolegy 
v terénu, kde se zajímáme o to, co a jak fun
guje, s čím se potýkají a podobně. Před 
dvěma roky jsme rovněž zavedli interní so
ciální síť, něco mezi Instagramem a Face
bookem, kde má každý zaměstnanec 
možnost se zaregistrovat. Přestože je to ne
povinné, dnes už tam mají téměř všichni 
svůj účet. Tato interní sociální síť je velmi 
živá, takže i díky ní máme zpětnou vazbu 
z terénu velmi rychle, za což jsme rádi 
a hodně nám to pomáhá. Funguje to celé 
ještě lépe, než jsem si dovedl představit.

A můžete konkrétně uvést 
jedno téma či typ školení, 
které jste do systému celoži-
votního vzdělávání zavedli 
na základě impulsu od za-
městnanců?
M. J.: Protože vzhledem k naší expanzi při
jímáme hodně nových kolegů, tak jednou 
z takových věcí je vzdělávání související 
s jejich zapracováním. Když nově nastoupí 
lékárník na pozici vedoucího, máme tutory 
z řad našich zkušených vedoucích farma
ceutů, k nimž nováček na první dny na
stoupí na zaškolení. Máme pro tyto účely 
vypracované přesné metodické postupy. 
Loni jsme také otevřeli školicí lékárny, kam 
jdou na několik prvních dnů lékárníciasis
tenti, takže nejsou takříkajíc hozeni 
do vody do běžného provozu, ale mohou se 
se vším seznámit postupně a bez nervozity. 
P. D.: Tento postup jsme zavedli na popud 
našich lékárníků. Aby se nestávalo, že když 
do lékárny nastoupí nováček, a oni v plném 
provozu nemají tolik času ho se vším se
známit, se cítil odstrčený a frustrovaný. Pak 
se totiž může snáze stát, že odejde.
M. J.: Určitě je třeba také zmínit naši práci 
s talenty. Pro lékárníky, kteří jsou rok dva 
po absolvování školy, máme speciální ta
lentový dvouletý program založený na on
line vzdělávání i prezenčních workshopech 
na různá témata od základních soft skills 
až po manažerské dovednosti, takže kdyby 

se časem chtěli posunout na místo vedou
cího lékárníka, budou na to již dobře při
praveni.  I v rámci těchto prezenčních 
školení či workshopů se vždy s jeho účast
níky osobně setkáváme a debatujeme 
s nimi, abychom jim představili naši vizi 
a zároveň zjistili, jaké jsou jejich poznatky 
a názory. Abychom byli úspěšní, musíme 
se všichni, tedy management i řadoví lé
kárníci, dívat jedním směrem a vědět, proč 
určité kroky děláme. 

Opakovaně zaznívá, že 
z kontrol ze strany Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv 
(SÚKL) lépe vycházejí řetěz-
cové lékárny. Poskytujete 
v této oblasti svým lékární-
kům nějaký servis?
P. D.: Začíná to tím, že lékárníky proškolíme 
po všech stránkách, aby v lékárnách probí
halo vše lege artis. Kontroly v lékárnách dě
láme i sami. Připravujeme tedy lékárny tak, 
aby se v nich nestávaly žádné velké chyby. 
To je zásadní.
M. J.: Druhým klíčem k úspěchu je fakt, že 
odborní zástupci opravdu fungují jako od
borní zástupci. To znamená, že pravidelně 
docházejí do lékáren, působí v podstatě 
jako interní kontroloři. Sice jdou kontrolovat 
svého kolegu, ale nevypisují protokoly. Pů
sobí jako parťáci a jsou k dispozici na tele
fonu. Důležité je, že lékárník může někomu 
zavolat a dohledat si klíčové body, aby lé
kárna fungovala bez závad. Když jde o hlá
šenou kontrolu ze strany SÚKL, odborný 
zástupce lékárnu podpoří při kontrole svou 
přítomností. Držíme se motta, že vše 
chceme dělat v souladu s platnou legislati
vou a nechceme dělat nic nelegálního. 
P. D.: Také stojí za to zmínit, že výhoda ře
tězce spočívá i v tom, že pokud se někde 
případně objeví problém, jsme schopni 
na něj okamžitě reagovat napříč celou sítí. 
A právě tento nadstandardní servis nabí
zíme i našim franšízovým partnerům. Že 
toho plno ohlídáme, doporučíme, jak postu
povat, a franšízant na to není sám, je k ne
zaplacení.

Současná ekonomická 
situace není růžová, 
zdražují se energie a další 
vstupy. Chystáte v tomto 
ohledu nějaká opatření? 
A pozorujete, že by se 
nepříznivá ekonomická 
situace už začala promítat 
do nákupního chování 
klientů?
P. D.: V chování zákazníků se to zatím ne
projevuje. Když se podíváme na údaje 
o nezaměstnanosti, zatím nedošlo k jejímu 
dramatickému růstu. Inflace samozřejmě 
roste, ale zdravotní pojišťovny zatím mají 
rezervy. Pokud jde o volně prodejný sorti
ment, pandemie covidu19 napomohla 
tomu, že se lidé chtějí o sebe více starat 
a víc dbají na prevenci. Ale nevíme, jak to 
bude vypadat, až jim základní potřeby 
zvýší výdaje natolik, že budou stát před 
rozhodnutím, za jakou částku si mohou 
dovolit například vitaminový přípravek 
koupit.
M. J.: Nám hraje do karet to, že ve srovna
telných lékárnách se nám daří růst a že 
nám přibývají klienti. Máme několik pro
jektů, které jsou cílené na zefektivnění 
práce v lékárnách. Na základě nových le
gislativních opatření tam přibylo mnoho 
činností, proto hledáme cesty, jak kole
gům ulevit, aby jim ubylo administrativy. 
Snažíme se zvýšit produktivitu práce, aby 
farmaceut měl hlavně čas věnovat se zá
kazníkům. Chceme přesunout hlavní část 
práce ze zázemí do oficíny, proto jsme zau
tomatizovali objednávky, které dřív zabraly 
vedoucím lékárníkům hodiny práce. Loni 
jsme mimo jiné otevřeli centrální laboratoř 
pro magistraliter přípravu a letos bychom 
ji chtěli přestěhovat do našeho centrálního 
skladu, aby jejích služeb mohli využívat 
v lékárnách, kde je magistraliter příprava 
okrajovou záležitostí, kterou ale v případě 
potřeby musí pokrýt. Naší snahou je na
bídnout lékárníkům kompletní servis.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz        

inzerce

D
Dlouholeté 
zkušenosti 

z manažerských 
pozic

V první polovině 90. let pracoval 
Ing. Petr Doležal v poradenské 

společnosti KPMG, kde se věnoval 
auditům a oceňování podniků. Poté 

působil jako finanční ředitel 
ve společnostech Raab Karcher Staviva, 
Conseq Finance a v drogistickém řetězci 

droxi. Ten následně po kapitálovém 
vstupu německého koncernu Schlecker 
z pozice generálního ředitele také řídil. 

Skupinu Phoenix na Slovensku řídil 
od dubna 2014, 

od 1. května 2016 začal zároveň působit 
jako výkonný ředitel společnosti Phoenix 

lékárenský velkoobchod v České 
republice. Generálním ředitelem 

a předsedou představenstva 
provozovatele sítě lékáren Benu se stal 

v únoru 2019.
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ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
Mgr. Irena Storová, MHA. 
Systém eRecept využívají každý den zdravot
níci po celé republice. Od roku 2018, kdy byla 
povinná elektronická preskripce zavedena, 
bylo už vystaveno přes 300 milionů eReceptů. 

Za první dva měsíce, kdy eOčkování funguje, 
zapsali lékaři již 59 650 záznamů 
(k 28. 2. 2022) o očkování, a to i přesto, že 
platí takzvané bezsankční období, v jehož 
průběhu se lékaři a výrobci softwarů s touto 
novou funkcionalitou ještě seznamují. 

Vybudováno na základě 
ověřeného systému eRecept
eOčkování je po lékovém záznamu další 
funkcionalitou, která dál rozvíjí systém 
eRecept. „Živě si pamatuji na dobu, kdy se 
povinná elektronická preskripce zaváděla. 

Nervozitu mezi zdravotníky, která je v těchto 
situacích pochopitelná, už vystřídala jistota. 
Systém se ukázal jako stabilní a lékaři, pa
cienti i lékárníci, kteří hojně nahlížejí do lé
kového záznamu, dokážou plně využívat 
benefity, které eRecept přináší,“ konstatuje 

PHARMA FOKUS

P

Skvělý start 
eOčkování:
lékaři již zapsali 
desítky tisíc 
aplikovaných vakcín

Na začátku roku 2022 spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) eOčkování, tedy elektronickou evidenci 
záznamů o provedeném očkování. Lékaři tak začali do systému eRecept zapisovat také nově aplikované vakcíny. 
Díky těmto zápisům se pacientům postupně začíná plnit přehled v jejich lékovém záznamu. 
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Lékaři používají pro zápisy očkování po
dobné prostředí, na které byli zvyklí u eRe
ceptu. Pro pacienty je přehled aplikovaných 
vakcín dostupný ve webové aplikaci, k níž se 
brzo přidá i aplikace mobilní. Lidé se ke své 
evidenci o očkování dostanou prostřednic
tvím státní identity občana (NIA) a mohou 
využít několik prostředků, bankovní identitu, 
jméno a heslo a SMS kód, eObčanku, či
pové karty Starcos či službu MojeID. Přístup 
do pacientské aplikace je samozřejmě 
možný i prostřednictvím portálu občana. 
U lékařů a v lékárnách je také možné požá
dat o záznam v tištěné podobě.
eOčkování je součástí lékového záznamu 
a umožňuje tedy i nastavení souhlasu či ne
souhlasu s nahlížením na údaje. Stejně jako 
u eReceptu je to možné v několika katego
riích – zvlášť pro lékaře, pro lékárníky a kli
nické farmaceuty. Ve webové aplikaci si 
také každý může vybrat konkrétního lékaře 
či lékárníka, kterému nahlížení na svoje zá
znamy umožní. Je také možné mít rozdílně 
nastavenou možnost nahlížení na údaje 
o předepsaných lécích a o aplikovaných 
vakcínách.

Rozvoj systému bude dál 
pokračovat
„Do rodiny eReceptu brzo přibude nový člen. 
SÚKL má již připraven ke spuštění takzvaný 
ePoukaz, tedy elektronický poukaz na zdra
votnické prostředky,“ doplňuje ředitelka 
Storová. Při vytváření modulu ePoukaz byla 
snaha maximálně využít stávajících funkcio
nalit systému eRecept, což zjednoduší pře
depisování zdravotnických prostředků 
i jejich výdej. 
Prostřednictvím ePoukazu bude možné pře
depsat poukazy na všechny zdravotnické 
prostředky, které se nyní předepisují jen 
v listinné podobě. Každý ePoukaz dostane 
jedinečný identifikátor, který bude devíti
místný. Předepsané ePoukazy se uloží 
do takzvaného Centrálního úložiště elektro
nických poukazů (jako u eReceptu), které 
bude součástí informačního systému eRe
cept. Předepisování ePoukazu bude proza
tím dobrovolné a na webu SÚKL budou 
k dohledání lékárny a výdejny, kde bude 
možné ePoukaz uplatnit.
Na základě platné legislativy a potvrzení ze 
strany všech zdravotních pojišťoven bude 

na ePoukaz možné předepsat jen jeden 
zdravotnický prostředek – tedy jednu po
ložku (kód) z číselníku zdravotnických pro
středků. Počítá se však i se situací, kdy je 
potřeba na jeden poukaz předepsat více 
souvisejících položek (např. sluchadlo + 
příslušenství nebo vozík + příslušenství). 
Vše bude připraveno tak, že počet povole
ných položek na ePoukazu bude určen glo
bálním parametrem systému ePoukaz. 
V tomto případě tedy bude možné přede
psat více položek, které jsou na sebe vá
zané. Na ePoukaz ale nebude možné 
předepsat více různých spolu nesouvisejí
cích zdravotnických prostředků – např. 
brýle a elastické punčochy.
V připravovaném modulu ePoukaz jsou za
chovány všechny tři stávající typy poukazů, 
které jsou využívány i nyní v listinné po
době. Současný vzhled listinných poukazů 
s grafickými prvky a obrázky bylo nutné 
upravit tak, aby byl realizovatelný v elektro
nickém světě a zároveň aby práce s pou
kazy byla co nejsrozumitelnější, přehledná, 
jasná a efektivní. Náhledy si můžete pro
hlédnout na webu epreskripce.cz

Další meta? Přeshraniční 
elektronická preskripce
Elektronickým poukazem na zdravotnické 
prostředky rozvoj eReceptu nekončí. Ještě 
v roce 2022 plánuje SÚKL své zapojení 
do přeshraniční výměny elektronické pre
skripce. Ta zpřístupní eRecept i lékárníkovi 
v jiném zapojeném členském státě EU, než 
ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český 
pacient si bude moct tedy vyzvednout svůj 
lék v kterémkoli členském státě EU, který 
bude v rámci této přeshraniční výměny elek
tronických receptů zapojen v produkčním 
provozu, a cizinci si své elektronicky přede
psané léky budou moct vyzvednout zase 
v České republice.
„Rozvoj systému eRecept a přidávání no
vých funkcí je výhodné jak pro zdravotníky, 
tak i pro pacienty. Informace totiž vždy 
všichni najdou na jednom místě – v sys
tému, kde si každý může nastavit soukromí 
dle svých potřeb, a který běžně používají ti
síce lékařů i lékárníků po celé republice,“ 
uzavírá Irena Storová. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

inzerce

Skvělý start 
eOčkování:
lékaři již zapsali 
desítky tisíc 
aplikovaných vakcín
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o peníze odrazuje od návštěvy stomatologa 
hned 52 % lidí s mimořádně nezdravými 
zuby. Tím vzniká začarovaný kruh – čím déle 
se zubaři vyhýbáme, tím horší je stav našich 
zubů, a tedy i strach ze zubaře, a tím dražší 
zákroky nás čekají. 
I na návštěvách zubních ordinací se nega
tivně projevila pandemie covidu19. Způso
bila totiž zanedbání preventivních prohlídek, 
a tím dále prohloubila obavy a nervozitu 
před návštěvou zubaře. Zatímco v roce 
2020 tyto emoce téměř pokaždé zažívalo 
jen 17 % respondentů, v roce 2021 šlo už 
o 33 %.
Pokud jde o návštěvu dentální hygieny, uka
zuje se, že Češi mají v tomto ohledu ještě 
větší rezervy než v případě preventivních 
zubních prohlídek. Průzkum ukázal, že 76 % 
respondentů na dentální hygienu nechodí 
vůbec nebo méně často než jednou za rok.
Naopak pozitivní trend lze pozorovat 
u mladší generace, která se o své zuby stará 
lépe než starší lidé. Mladí více dbají 
na správné čištění zubů, nebrání se pokro
čilé péči nebo službám dentální hygieny, 
kterou ve věku 50 až 65 let nikdy nenavští
vilo 66 % lidí, zatímco ve věku 18 až 29 let 
58 % respondentů.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Průzkumu, který probíhal na podzim loň
ského roku, se zúčastnilo 1 006 respon
dentů ve věku 18 až 65 let z řad veřejnosti, 
z odborné sféry pak 378 stomatologů a 246 
dentálních hygienistek.

Základem je správná zubní 
hygiena
Studie nazvaná Češi a zubaři  zubaři a Češi 
opět potvrdila, že správná péče o zuby 
téměř nic nestojí a ušetří nám mnohatisí
cové výdaje. Jenže se i nadále ukazuje, že 
přestože je kvalitní péče překvapivě snadná, 
mnoho lidí ji nezvládá dobře. A na jaké nej
častější chyby v ústní hygieně zubní lékaři 
upozorňují? V první řadě na to, že mnoho 
lidí má špatnou techniku čištění zubů a ne 
všichni používají mezizubní kartáček. Kromě 
toho také nemění své kartáčky dostatečně 
často a na kazivost zubů má podle zubařů 
rovněž nezanedbatelný vliv i složení stravy 
a míra konzumace cukrů.
Pokud jde o dentální hygienistky, například 
třetina z nich deklaruje, že většina populace 
používá špatnou techniku čištění zubů. 
Mimo jiné upozorňují i na to, že mnoho lidí 
podléhá různým fámám, takže se například 
domnívá, že když budou na kartáček tlačit, 
zuby se lépe a rychleji vyčistí, nebo že pokud 
při používání mezizubního kartáčku krvácí 
dásně, nemá se používat.

Studie také naznačila, že pokud jde o zubní 
kartáček, odborníci spíše favorizují ruční 
kartáček před elektrickým, zejména pak 
u dětí.  Přitom elektrický kartáček nemusí 
být horší, pokud se používá správně. Spíše 
patří mezi jednu z fám, že elektrický kartá
ček sám o sobě čistí lépe, což může vést 
opět k podcenění techniky čištění.  
Přestože je stále co zlepšovat, ukazuje se, že 
si lidé přece jen čím dál víc uvědomují, že 
díky správné hygieně lze ušetřit nemalé 
částky. Naznačuje to meziroční zvýšený 
zájem o pomůcky osobní zubní hygieny, jako 
je elektrický zubní kartáček (zatímco v roce 
2020 ho používalo 16 % respondentů, 
v roce 2021 již 23 %), mezizubní kartáček 
(meziroční nárůst používání se zvýšil z 23 % 
na 26 % respondentů) nebo ústní voda (zvý
šení používání z 26 % na 29 %). 

V prevenci je co dohánět
Kvalitní péče o chrup se ale také neobejde 
bez pravidelných preventivních kontrol 
u stomatologa. Uvedený průzkum potvrdil 
rčení, že „čistý zub se nekazí“, a tudíž 
správně udržovaný chrup nevyžaduje nároč
nou léčebnou péči, a tedy ani vysoké fi
nanční částky vynaložené za zákroky v zubní 
ordinaci. Zatímco za zubní pastu ročně za
platíme v průměru 291 Kč, za zubní kartáčky 
416 Kč a zároveň za preventivní prohlídku 

hrazenou zdravotní pojišťovnou nemusíme 
doplácet nic, respondenti deklarovali prů
měrný doplatek u zubních implantátů ve výši 
22 000 Kč. Kdo se navíc pravidelným kont
rolám u stomatologa vyhýbá, mívá za nároč
nější zákrok přibližně o polovinu vyšší 
výdaje.
„Zanedbaná péče totiž pacienta typicky vy
chází na 10 až 100 tisíc korun. Záleží samo
zřejmě na celkovém stavu chrupu 
a na ochotě si připlatit. Zubař však nad pro
blémem způsobeným nedostatečnou hygie
nou stráví až tři hodiny práce navíc a tento 
čas generuje částku až 6 600 korun jen 
na kalkulovaném čase. Špatné čištění zubů 
tak ve svém důsledku snižuje efektivitu 
práce zubařů, jejichž kapacity jsou většinou 
naplněné,“ objasňuje výsledky průzkumu 
stomatolog MUDr. Pavel Smažík, majitel 
společnosti Herbadent. 
Je celkem běžné, že preventivní prohlídky 
odkládáme, což naznačil i jmenovaný prů
zkum, v němž dvě třetiny respondentů 
uvedly, že někdy v minulosti odložily nebo 
momentálně odkládají návštěvu zubaře, 
protože z něj mimo jiné má mnoho lidí 
strach. Před každou prohlídkou ho podle 
studie pociťuje třetina respondentů. Většina 
populace se obává vrtání (62 %), ale i trhání 
zubu (54 %) nebo právě finančních nákladů 
na ošetření (40 %). Není náhodou, že strach 

Češi a zuby
aneb Kdo nepečuje, 
ten platí

Kvalita ústní hygieny se v posledních letech u nás přece jen zlepšila, ale rozhodně je stále co zdokonalovat. Že mají 
Češi v péči o své zuby nemalé rezervy, potvrdil i nedávný průzkum společnosti Herbadent, který realizovala nezávislá 
výzkumná agentura Perfect Crowd.
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svou nabídku, aby vyhověli rostoucím poža
davkům farmaceutických společností. 
Vzhledem k přísné regulaci ale není ve far
macii seznam povolených obalových mate
riálů příliš dlouhý. Obaly se liší složením, 
počtem a mocností polymerních vrstev. 
V závislosti na struktuře a kompozici vykazují 
různou prostupnost kyslíku a vody. Výzkum 

Stěžejní úlohou primárních obalů léků je je
jich dokonalá ochrana před vlivem vnějších 
faktorů, které mohou odstartovat jejich roz
klad. Nároky na obalový materiál jsou proto 
vysoké. Dalším tvrdým obalovým oříškem, 
který musí výrobci u léků, doplňků stravy 
i zdravotnických prostředků a rovněž kosme
tických přípravků rozlousknout, jsou zá

konné normy týkající se informací, které 
musí být na obalu uvedeny.   

Pokrok v mezích zákona
S ohledem na přísné normy nelze u obalů 
ve farmacii každý rok očekávat převratné 
novinky. Neznamená to ovšem, že by se 
v tomto odvětví z hlediska vývoje nic nedělo. 

„V posledních letech pozorujeme velké po
kroky v rozvoji analytických metod, a s tím 
související zpřísnění specifikačních limitů ze 
strany regulačních úřadů. Rozkladné pro
dukty mohou i ve velmi malém množství vést 
k určitým zdravotním rizikům, zvlášť pokud 
jsou užívány pravidelně. Výrobci obalových 
materiálů sledují tyto trendy a aktualizují 

Obaly 
ve farmacii
pod taktovkou 
přísných norem
Obaly používané v kosmetickém a zejména pak ve farmaceutickém průmyslu podléhají tvrdé regulaci, ať už jde 
o materiály nebo o jejich značení. Nicméně i v těchto průmyslových odvětvích jsou patrné trendy, jako jsou šetrnost 
či cirkularita obalových řešení, které jsou známé z jiných oborů.
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nových materiálů a vylepšování těch stávají
cích neustále pokračuje. Dobrým příkladem 
jsou například blistry, které ve své dutině 
obsahují absorbenty,“ popisuje Ing. Pavel 
Šebek, CSc., ředitel oddělení vývoje ve spo
lečnosti Zentiva.
V podobném duchu se vyjadřuje i Radek Saj
vera, předseda představenstva společnosti 
Rapeto, který zmiňuje, že ekologie se v sou
časnosti skloňuje ve všech pádech, což je 
principiálně v pořádku, ale omezujícím fak
torem je legislativa, která definuje ochranu 
produktu ve vztahu k vlhkosti, světlu a době 
použitelnosti, která u doplňků stravy bývá 
dva roky. „Na jedné straně tedy stojí chuť vý
robců balit produkty ekologicky s možností 
následné 100% recyklace obalů, na straně 
druhé jsou materiálové možnosti, které 
ovlivňují a definují především výrobci obalo
vých materiálů. Rozhodně se ale možnosti 
a nabídka rok od roku zlepšují a věřím, že 
v dohledné době budeme mít k dispozici 
obaly, které rovnici přání/možnosti a na
bídka/legislativa vyřeší,“ říká.

Zaostřeno na velikost
Jedním ze směrů, kterým se farmaceutický 
a kosmetický průmysl na cestě k udržitel
nosti ubírá, je velikost obalů. „Balení 
do obalů větších, než je samotný produkt, je 
snad už definitivně za námi,“ věří PharmDr.
Juraj Karczub, majitel společnosti Farmacia 
Care. 

Pavel Šebek zase poukazuje na význam veli
kosti blistrů: „Tablety by měly být umístěny 
těsně, aby se optimalizovalo množství spo
třebovaného materiálu a omezil prostor po
třebný pro skladování. Navíc z technických 
důvodů se společnosti snaží ve výrobním zá
vodě používat pouze několik velikostí blis
trů.“ Zároveň vyzdvihuje, že velikost krabičky 
je důležitá jak z hlediska výrobce a dodava
tele, tak distributora a uživatele: „Kom
paktní krabičky se snadno skladují 
a přepravují, proto bylo vynaloženo velké 
úsilí na eliminaci odpadu zahušťováním 
tablet. V případě produktů používaných 
v dlouhodobých terapiích jsou nabízena 
větší balení pro snížení odpadu papíru.“
Také Ing. Soňa Remová, produktová mana
žerka společnosti Vitar, upozorňuje na větší 
balení, která přispívají ke snížení zbytkových 
odpadů: „Tohoto trendu si můžeme všim
nout například u kosmetických přípravků. 
Kromě toho je celkem běžné, že u některých 
produktů, jako jsou šampony či tekutá 
mýdla, jsou k mání objemnější náhradní ba
lení, která slouží k doplnění menších balení 
originálních.“
Když je řeč o udržitelnosti, je třeba zmínit, že 
ve spojitosti s kosmetikou se často mluví 
také o opětovném použití obalů. Podle Petry 
Javorkové z marketingu společnosti M + H, 
Míča a Harašta, jde ale mnohdy spíše 
o marketingové lákadlo než o skutečný eko
logický přínos. „Přeprava a vymývání vráce

ných obalů představují značnou zátěž, 
nadměrnou spotřebu vody, a navíc i ztrátu 
záruky hygienické nezávadnosti produktů,“ 
vyjmenovává.
Další úhel pohledu na opakované využití 
obalů připojuje Marián Fendek, ředitel spo
lečnosti Cosmonde, která poskytuje smluvní 
výrobu a vývoj kosmetiky: „Z důvodu udrži
telnosti vstoupily na trh takzvané refill skle
něné kelímky na krémy. Zatím to ale vypadá, 
že je koncový uživatel neumí ocenit a po
ptávka po nich je pramalá.“ Dále uvádí, že 
se ale naopak zvyšuje poptávka po airless 
lahvích, v nichž jsou přípravky jako krémy či 
mléka uchovávány bez přístupu vzduchu 
a vnitřní systém obalu umožní spotřebiteli 
využít přípravek, který déle vydrží, nedegra
duje a snadno se aplikuje, v maximální 
míře. Cena těchto obalů je ale bohužel vyšší 
než u klasických lahviček.  

Plast si udržuje výsadní
postavení
Z trhu unisono zaznívá, že plast hraje 
u obalů stále prim, i když se začínají v rámci 
možností a legislativních norem používat 
i další materiály. 
„Plasty budou u obalů pravděpodobně ještě 
dlouho nejpoužívanějším materiálem. Nyní 
je patrný trend jejich ztenčování, ale výsle
dek nebývá vždy optimální. Lahvička, která 
podstoupí radikální plastovou odtučňovací 
kúru, může mít dopad minimálněʻ na spotře
bitelské vnímání produktu nebo značky,“ 
říká Juraj Karczub.
Že se do budoucna pravděpodobně nepo
daří zcela eliminovat plasty coby obalový 
materiál, uvádí i Radek Sajvera a doplňuje: 
„Řešením jsou ale plasty z přírodních obno
vitelných surovin a materiálově jednodru
hové obaly umožňující plnohodnotnou 
a bezproblémovou recyklaci.“
Další postřeh ohledně materiálů připojuje 
Ondřej Šereda, key account manager spo
lečnosti Mark Distri: „Stále se hledají alter
nativy plastů, jako jsou papír, sklo nebo kov. 
Jenže některé z těchto materiálů jsou těžké, 
tudíž drahé logisticky a následně i nákladné 
z hlediska recyklace, jako kupříkladu sklo, 
nebo jako v případě papíru nejsou vhodné 
pro všechny textury produktů. Co se týče 
plastů, aktuálně vidíme trend využívání recy
klovaných plastů nebo plastů, které se lépe 
recyklují.“
Také Marián Fendek poukazuje na to, že 
pokud jde o primární obaly, do kosmetic
kého průmyslu nově pronikají další mate
riály, kupříkladu dřevo a papír. „Tyto suroviny 
ale nikdy svojí funkčností a čistotou nemo
hou nahradit plasty. Z hlediska udržitelnosti 
se vracíme zpátky ke sklu a k hliníkovým 
obalům, obzvlášť v pánské kosmetice jde 
o velký trend,“ podotýká.
Když je řeč o plastech, je nutné zdůraznit, že 
i tento materiál prochází určitými promě
nami, jak naznačuje Pavel Šebek: „Ekolo
gická šetrnost farmaceutických obalových 
materiálů je komplexní problém, který po
zorně sledujeme. Přestože se základní slo
žení materiálů výrazně nezměnilo, jejich 
výrobci hodně investují do technologických 
vylepšení. Jedním z příkladů může být blis

trový obal vyrobený z plastu na bázi bio
masy, který představila jedna firma 
v Japonsku. Nová jsou také řešení s papírem 
potaženým nepropustnou vrstvou nebo PVC 
fóliemi s přísadami, díky nimž je materiál 
biologicky odbouratelný.“ Jak dále upozor
ňuje, hlavním používaným obalovým mate
riálem je stále PVC (polyvinylchlorid), PVDC 
(polyvinylidenchlorid), u blistrů hliník 
a HDPE (polyethylen) nebo sklo u lahví. 
Výběr materiálu závisí na typu výrobku 
a na jeho stabilitě.
„V současnosti se nejvíce používají plastové 
obaly s libovolným procentem recyklátu. 
Tento trend se z pohledu ochrany životního 
prostředí zdá nejmoudřejší. Neplatí ale, že 
více je lépe. Vysoký podíl recyklátu ovlivňuje 
vlastnosti i vzhled obalu a není ani dlouho
době udržitelný. Kvůli vysoké poptávce 
stoupá jeho cena a zhoršuje se dostupnost, 
benefity obsahu 100 % PCR jsou malé, 25 
až 30% podíl PCR je naprosto v pořádku. 
Obaly se za účelem použití co nejméně 
plastů ztenčují, potažmo se doporučují 
obaly z jednoho typu materiálu, které jsou 
snadno tříditelné a recyklovatelné,“ popi
suje Marián Fendek.

Vítězí střídmost a neotřelý 
design
Snaha o maximální šetrnost vůči životnímu 
prostředí se promítá i do povrchových úprav 
obalů a jejich designu. A co je tedy v tomto 
směru v poslední době takříkajíc in? „Pokud 
jde o design, již dlouho se na přední příčce 
drží minimalistická grafika, k níž se nyní při
pojuje i ta tradiční. Spotřebitelé mají rádi 
pocit, že podporují svoji kulturu a historii, 
ale líbí se jim také jednoduchost, kterou mi
nimalismus nabízí. Zaujmout jen pomocí 
fontu a obrázku je ale čím dál složitější,“ vy
světluje Ing. Libor Miloševský, jednatel spo
lečnosti Cardbox Packaging, a zároveň 
dodává, že hladká lepenka nabízí nepře
berné možnosti zušlechťování, které pak 
tvoří přidanou hodnotu, jako je slepotisk, 
debossing, ražba fólií, parciální a efektové 
laky aj. Jak dále uvádí, čím dál častěji se ob
jevují kartonové obaly, které se materiálově 
snaží evokovat přírodní vzhled jako napří
klad kraftový karton.
„Je zde samozřejmě také trend nejen pří
rodní vzhled evokovat, ale doopravdy tyto 
materiály používat. Většinou se jedná o ma
teriály certifikované, kompostovatelné, ale 
v první řadě recyklovatelné. Hlavním pravi
dlem je nemísit různé druhy obalových ma
teriálů, a pokud ano, umožnit jejich 
separaci. Rovněž je kladen důraz na celko
vou minimalizaci spotřeby materiálu, což 
vede ke zmenšování obalů. Oblíbeným prv
kem u kartonových obalů se rovněž staly na
příklad okénka bez fólie,“ vyjmenovává Libor 
Miloševský.
Že se design u kosmetických přípravků po
souvá k minimalismu, tedy k jednoduchým 
tvarům a fontům a minimu barev, potvrzuje 
i Petra Javorková. „Používají se co nejkratší 
popisy a hesla, která okamžitě zaujmou. 
Zájem spotřebitelů o udržitelnost se proje
vuje i tím, že se na obaly čím dál více umis
ťují loga certifikátů a informace 

L
Legislativa grafický návrh 

občas pořádně promění
„Vítězný grafický návrh obalu se pod tíhou legislativy často mění téměř k nepoznání. 

Zvětšovat skládačku kvůli tiskové ploše lze jenom omezeně. Elegantním řešením 
je sendvičová etiketa, která si poradí s legislativou i v několika jazycích.“ 

PharmDr. Juraj Karczub 
majitel společnosti Farmacia Care
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Také společnost Vitar při vývoji produktové 
řady Vitar EKO Friendly myslela na zane
chání co nejnižší uhlíkové stopy. Řada zatím 
čítá devět produktů, další se připravují. „Je
jich krabička je ze 100% recyklovatelného 
materiálu, je zbavena veškerých nadbyteč
ných povrchových úprav a k potisku se pou
žívají ekologicky šetrné barvy. Kapsle uvnitř 
krabičky nejsou baleny do blistrů, ale 
do ekologicky šetrných papírových sáčků, 
které zanechávají minimum zbytkového 
obalu,“ vyjmenovává Soňa Remová a dopl
ňuje, že mají v plánu postupně upravovat 
i obaly u ostatních řad svých produktů.
Ondřej Šereda zase uvádí, že například u řa
senek a laků na nehty značek Catrice 
a essence začínají používat recyklované 
plasty. „A produkty značky Ben & Anna jsou 
všechny v obalech bez plastu. Jsou zabaleny 
v papíru, kovu nebo ve skle,“ připojuje.

o ekologickém zpracování. Například že se 
jedná o obal z recyklovaného materiálu, 
plast bez BPA a podobně,“ doplňuje.
Minimalistický design je sice trendem, ale 
obal musí i zaujmout. „Volíme sice čistý de
sign s použitím nízkého počtu barev, ale zá
roveň usilujeme o maximální vizibilitu 
v místě prodeje, takže se snažíme, aby byl 
neotřelý. Proto například využíváme na oba
lech veterinárních produktů Pet Health Care 
fotografie zvířat a u doplňků stravy Red Health 
Care zase fotografie výrazných a zajímavých 
lidí,“ říká Juraj Karczub a zdůrazňuje, že 
design je vždy ovlivněn legislativními poža
davky: „Vítězný grafický návrh obalu se pod 
tíhou legislativy často mění téměř k nepo
znání. Zvětšovat skládačku kvůli tiskové 
ploše lze jenom omezeně. Elegantním řeše
ním je sendvičová etiketa.“
Že po grafické stránce není obal zrovna jed
noduché vyřešit, potvrzuje i Pavel Šebek: 
„Množství informací je přesně dáno přísluš
nými směrnicemi. Každá krabička léku musí 
obsahovat základní informace jako název 
přípravku, název a dávku léčivé látky, způ
sob podání, datum spotřeby, číslo šarže atd. 
Grafika by měla rozlišovat i různé síly stej
ného léku, i když užití příliš mnoha různých 
barev se nedoporučuje.“
Existují určité rozdíly mezi volně prodejnými 
přípravky (OTC) a přípravky na předpis. OTC 
produkty jsou obvykle graficky atraktivnější, 

obsahují nákresy odkazující na indikace 
a jsou navrženy odlišně pro různé pacienty 
(např. děti, starší osoby), ačkoli ve všech 
případech musí být splněny základní zá
konné požadavky. „S ohledem na ně je 
často těžké navrhnout obal tak, aby byl 
dobře čitelný, vizuálně atraktivní a zároveň 
obsahoval všechny požadované informace. 
V takových případech mají samozřejmě 
přednost legislativní opatření. Jako výrobce 
velkého množství různých produktů jsou 
naši odborníci vždy schopni najít způsob, 
jak splnit zákonné povinnosti a zajistit čitel
nost všech tištěných informací,“ zdůrazňuje 
Pavel Šebek.
Boj s omezeným prostorem řeší výrobci 
i propojením s online světem. „Nejen nedo
statek místa, ale mnohdy i legislativa, která 
u doplňků stravy výrazně omezuje používání 
informací, které by zákazníky navedly, 
k čemu výrobek slouží, jsou problémem. 
Tam, kde to jde, se snažíme najít co nejvýs
tižnější krátké informace o použitých surovi
nách a jejich účincích. A využíváme i odkaz 
na naše webové stránky, kde je informací 
víc. Zákazníci si již zvykli informace tímto 
způsobem doplňovat, a proto v současné 
době dokončujeme zcela nový web,“ říká 
Radek Sajvera.
O propojení na zdroj podrobnějších infor
mací se zmiňuje i Pavel Šebek, podle nějž je 
v případě mladších pacientů dobré na obal 

přidat QR kód, který zprostředkuje podrobné 
informace o produktu. „Pro speciální sku
piny, například starší populaci, je také důle
žité nabídnout snadné otevírání obalu nebo 
deblisteraci a správnou velikost písma 
na krabičce a v příbalovém letáku,“ dodává.

I drobná zlepšení 
se počítají
Způsobů, jak se výrobci snaží v případě 
obalů maximalizovat udržitelnost a snížit ne
gativní vliv na životní prostředí, je mnoho. 
Někdy jde o inovace větší, jindy o drobnosti. 
„V naší firmě ctíme heslo ‚s láskou k lidem, 
s úctou k přírodě‘, proto se snažíme volit 
obaly v souladu s touto filozofií. Pokud je to 
možné, upřednostňujeme lokální dodava
tele. Používáme papírové obaly s FSC certifi
kací, která je zárukou, že papír pochází 
výhradně z odpovědných zdrojů. A postupně 
na ně i tuto informaci přidáváme v podobě 
loga,“ objasňuje Petra Javorková a připojuje 
informaci o inovativních obalech, které mají 
připravené pro chystané novinky ve svém 
portfoliu: „Jde o obaly z travnatého papíru. 
Pro zajímavost, při výrobě jedné tuny oby
čejného papíru se spotřebuje velké množství 
chemikálií a 6 000 litrů vody, zatímco zpra
cování tohoto materiálu je zcela bez chemie 
a vyžaduje necelých 10 litrů vody. A ještě 
k tomu vypadá krásně. Proto se na něj 
do budoucna určitě zaměříme.“

S
Serializace 

byla největší 
výzvou 

posledních let

„Jednou z největších výzev posledních let 
byla pro farmaceutický průmysl seriali

zace. Každá krabička prodávaná v rámci 
EU má v současnosti individuální kód, 

který umožňuje její sledování od továrny 
až po konečné prodejní místo, například 

lékárnu. To bylo zavedeno v reakci 
na stále častější padělání léků. Kromě 

požadovaných údajů (název léku, dávka, 
datum spotřeby, číslo šarže atd.) jsou 
na krabičkách již vytištěna dávkovací 

schémata, která vyplní lékárníci. To zvy
šuje bezpečnost pacientů a pomáhá 

k pravidelnému užívání, což je v poslední 
době stále diskutovanější problém. 

A právě redesign krabičky je cesta, kte
rou se vydala naše společnost.“ 

Ing. Pavel Šebek, CSc. 
ředitel oddělení vývoje ve společnosti 

Zentiva 
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Stejně jako ke svým produktům na přírodní 
bázi se snaží ve firmě Rapeto přistupovat 
i k obalům. „Sledujeme vývoj plastových dóz 
z rostlinných surovin. Bohužel se zatím z to
hoto plastu nedaří vyrobit víčko tak, aby byl 
výsledný obal pouze z přírodního materiálu. 
Podobně sledujeme a očekáváme jedno
vrstvou, 100% recyklovatelnou fólii na sáčky 
splňující požadované bariérové vlastnosti, 
byť bude minimálně v začátcích cenově ná
ročnější než fólie současná. Jsou ale věci, 
které dokážeme ovlivnit sami, a tak jsme 
například jako výplň sekundárních přeprav
ních a eshopových obalů začali používat 
papírovou vlnu z nepotřebné kartonáže 
od surovin či obalů. Investovali jsme do ře
začky, a dokážeme tak zpracovávat svůj od
padový materiál přímo na místě bez potřeby 
dalšího převozu. Připravujeme také 
edukační video s názvem Vraťte ho zpátky 
do hry, které bude naše zákazníky inspirovat 
k opětovnému využití kartonáže, ve které 
k nim dorazí naše výrobky,“ vysvětluje 
Radek Sajvera. 
Jedno z jednodušších řešení, které začali vy
užívat ve společnosti Zentiva, popisuje Pavel 
Šebek: „Aby se omezila spotřeba materiálu, 
zavedli jsme například tenčí hliníkové fólie. 
Ačkoli to nelze považovat za průlomové, 

reálně jsme zaznamenali výrazné snížení 
množství využitého materiálu.“
Ve společnosti Farmacia Care se zabývají 
myšlenkou začít redukovat sekundární obaly 
a příbalové letáky u několika produktů, 
u nichž si to lze dovolit. „Spolu s výrobci 
obalových materiálů hledáme nové cesty 
zejména pro produkty v plastových obalech 
a zvažujeme ve větší míře využívat obaly 
s vyšším podílem plastového recyklátu,“ vy
jmenovává plány Juraj Karczub.
Přestože nikdo nezpochybňuje snahu vést 
co nejekologičtější obalové hospodářství, je 
také třeba využívat zdravý rozum, protože 
obrazně řečeno, není všechno zlato, co se 
třpytí. „Existují nové materiály, takže mů
žeme mít tuby z cukrové třtiny, pilin, slámy 
i papíru. Z mnoha důvodů se jim vyhýbáme. 
Bereme totiž v potaz konečný dopad na tyto 
přírodní zdroje i původ materiálu, který se 
nejčastěji dováží z Brazílie a Číny. Dopad do
pravy na životní prostředí je tudíž zbytečně 
velký,“ zdůrazňuje Marián Fendek a dodává: 
„Na ekologičnost obalu se lze dívat z mnoha 
úhlů pohledu, tím nejjednodušším je být lo
kální a umírněný v designu.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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tam,“ popisuje Renata Kůrková a nezakrývá, 
že ta doba pro ni byla těžká.

Začalo to homeopatií
Při rozhodování, jak dál lékárnu profilovat, 
padla volba na homeopatii, což bylo celkem 
logické, protože magistra Kůrková se jí za
čala věnovat ihned po absolvování farma
ceutické fakulty. „Když jsem v roce 1991 
ukončila studium, začala jsem vzápětí stu
dovat homeopatii pod společností Rhodon. 
Šlo o dvouleté studium ukončené zahranič
ním certifikátem. Navíc jsem se během stu
dia seznámila s jednou lékařkou, která se 
o homeopatii také zajímala,“ říká a dodává, 
že už když pracovala v lékárně v Sokolově, 
snažila se tam homeopatii takříkajíc rozjet.
„Tenkrát to byla bouřlivá léta, protože pro 
homeopatickou léčbu tady nebyla nasta

Lékárna V Bezovce byla založena v roce 
1993 v plzeňské čtvrti, která se vždy počí
tala k těm honosnějším. V okolí jsou krásné 
prvorepublikové vily, v nichž bydleli hlavně 
lékaři, právníci či vysokoškolští profesoři. 
Zároveň vždy šlo o čtvrť, v níž nefungovalo 
žádné velké zdravotnické zařízení. Několik 
lékařů tam mělo svou ordinaci, ale nezřídka 
se stávalo, že po několika letech ji přestěho
valo jinam. Asi kilometr chůze od lékárny 
sice stojí fakultní nemocnice, odkud si dříve 
některý z pacientů přišel do lékárny V Be
zovce léky vyzvednout, dnes se to ale už 
prakticky nestává, protože nemocnice pro
vozuje své vlastní lékárny. 

Běžný sortiment i klientela 
„Zhruba kolem roku 2008 jsme s kolegy
němi postávaly za tárou, měly nízké tržby 

a práce nás nebavila. Došlo to tak daleko, 
že jsem si říkala, že lékárnu buď zavřu, nebo 
se budu muset vydat zcela odlišnou ces
tou,“ vzpomíná  magistra Renata Kůrková, 
současná majitelka Lékárny V Bezovce, kte
rou začala provozovat v roce 2005. Šlo více
méně o tradiční lékárnu, která nevybočovala 
ani sortimentem, ani klientelou. „V té době 
se na obratu zhruba 60 procenty podílely 
léky na předpis, zbytek pak připadal 
na volný prodej,“ říká a zároveň dodává, že 
když lékárnu převzala, zajišťovala její provoz 
kvůli personálním změnám pět měsíců 
sama bez druhého lékárníka. Protože jí ne
vyhovovalo, jak byla uspořádána, hlavně 
pokud jde o vystavení zboží v oficíně, roz
hodla se lékárnu rekonstruovat.  
„Měla jsem určité představy, ale přizvala 
jsem raději na pomoc architekta, aby výsle

dek byl optimální. Například táry zůstaly 
stejné, ale z boků oficíny přibyly otevřené 
vitríny, kde mají zákazníci vystavené pro
dukty na očích, stejně jako jsou otevřené 
vitríny za zády lékárníka,“ říká majitelka.
Netrvalo dlouho a v Plzni stejně jako všude 
jinde po republice začaly přibývat řetězcové 
lékárny. Navíc z okolí Bezovky odešlo několik 
lékařů. Mezi nimi byl i jeden, který ordinoval 
vyloženě v blízkosti, takže do lékárny od něj 
chodilo hodně pacientů s recepty. „Tenkrát 
jsme najednou začali ztrácet určité jistoty, 
které nám zajišťovaly tržby. Ve volném pro
deji se nedalo řetězcovým lékárnám příliš 
konkurovat. Řetězce přišly s různými sle
vami, letákovými cenami a sníženými do
platky na léky, na které tuzemští pacienti 
a spotřebitelé nebyli v lékárnách do té doby 
zvyklí, byla to pro ně událost a začali chodit 

Letem světem lékárny
Lékárna V Bezovce
Sídlo: V Bezovce 4, Plzeň

1993

140 m²

4

45m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 
zaměstnanců:

V Bezovce
se vydali
netradiční 
cestou

O plzeňské lékárně V Bezovce dlouhá léta platilo, že jde o tradiční streetovou lékárnu, v níž převažoval výdej léků 
na recept. Pak se ale jednoho dne seběhly události tak, že se lékárna ocitla na rozcestí. Její majitelka a vedoucí 
v jedné osobě stála před rozhodnutím ji buď zavřít, nebo se vydat vlastní odlišnou cestou. Zvolila druhou variantu. 
A rozhodně nelituje.

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ
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vena přesná pravidla. Do České republiky se 
dovezly homeopatické léky, které byly volně 
prodejné, a veřejnost s nimi pracovala alo
patickým způsobem. Individualita pacienta 
a obraz potíží nebyly brány v potaz. Proto 
zprvu obrovský zájem brzy opadl a došlo 
k poklesu důvěry v homeopatii,“ vzpomíná 
na tehdejší časy Renata Kůrková a podo
týká, že dnes je tato metoda léčby naopak 
velmi vyhledávána.
Zároveň zmiňuje, že bylo jasné, že pokud by 
sortiment a služby lékárny měla rozšířit o ně
jaké speciality, nemůže na to být sama. Se 
svou vizí proto seznámila kolegyně. „Zeptala 
jsem se jich, zda do toho chtějí jít se mnou. 
Rozhodně jsem nezakrývala, že pokud ano, 
bude to znamenat naučit se hodně nových 
věcí a přetransformovat provoz lékárny. Pro
tože kolegyně souhlasily, začaly jsme jezdit 
na školení, seznamovaly jsme se s tím, jaké 
přípravky lékaři využívají, abychom je pro 
pacienty měly k dispozici a mohly jim v pří
padě potřeby poskytnout edukaci. Samo
zřejmě to pro mě také znamenalo navázat 
kontakty s lékaři, kteří se zabývají homeopa

tií, protože plno homeopatik je na recept 
a lékárník se tak homeopatii může věnovat 
omezeně, a proto se neobejde bez lékařů
homeopatů. S lékaři jsem se domluvila, že 
jim budeme v lékárně vytvářet zázemí, aby 
jejich pacienti měli homeopatika snadno 
dostupná,“ vypráví.
V Bezovce se ale zdaleka nezaměřují pouze 
na homeopatii. „V Plzni funguje rozsáhlý tým 
celostních lékařů. Pravidelně se scházíme 
a při té příležitosti si předáváme informace 
a zkušenosti z léčby. Vždy, když jsem se roz
hodla rozšířit sortiment či nabídku služeb, 
věděla jsem, do čeho se pouštíme. Některé 
metody či produkty jsem poznala i na zá
kladě toho, že jsem je využila ve své rodině. 
Například biorezonanci, speciální terapeu
tický postup, jsem poznala, když jsem se 
synem navštěvovala lékařku, která využívá 
biorezonanční metodu pomocí přístroje 
Bicom, jenž je schválen jako certifikovaný 
zdravotnický prostředek. Kdykoliv jsme co
koliv nového zaváděly, vždy jsme nejdřív 
s kolegyněmi absolvovaly školení, abychom 
získaly certifikát a mohly našim zákazníkům 

erudovaně poradit,“ vyzdvihuje magistra 
Kůrková.

Změna se vyplatila
Bezovka se v posledních letech vyprofilovala 
v lékárnu s osobním přístupem ke každému 
pacientovi a klientovi. Kromě homeopatie 
a Bicom terapie jsou tam farmaceutky 
schopné poradit ohledně gemmoterapie, 
Schüsslerových solí, Bachových esencí, by
linných směsí, rostlinných léčivých pří
pravků, přírodní kosmetiky a dalších.
Jak ale Renata Kůrková upozorňuje, do sor
timentu se snaží zařazovat  produkty, které 
jsou svým způsobem výjimečné a jsou spo
jeny s nějakým příběhem. Proto například 
v sortimentu čajů vede pouze produkty tří 
značek – Megafytu, protože má lékopisný 
ucelený sortiment a jde o českého výrobce, 
dále pak ekologickou značku Sonnentor 
a čaje Svaté Zdislavy, jejichž prodej se dobře 
rozběhl. „Díky tomu, že máme v nabídce vý
jimečné produkty, jsme schopni obstát 
v silné konkurenci. Zákazníci, kterým se 
osvědčili, se k nám pro ně vracejí, protože 

leckteré by jinde ani nesehnali,“ pochvaluje 
si majitelka lékárny a připouští, že změna, 
pro níž se před lety rozhodla, se vyplácí.
Zároveň zdůrazňuje, že i nadále fungují jako 
streetová lékárna, kam si mnoho lidí při
chází pro běžné přípravky, jako jsou napří
klad kapky do nosu, vitaminy či analgetika. 
A také samozřejmě pro léky na recept, je
jichž výdej v poslední době vzrostl. „Před ně
kolika lety náš obrat z 80 procent tvořily 
prodeje OTC přípravků, zbytek pak předsta
voval výdej Rx přípravků. Nyní je poměr při
bližně 70 ku 30 procentům,“ podotýká. 
Za tím, že vzrostl počet zákazníků, pochopi
telně stojí i fakt, že lékárny zůstaly po celou 
dobu pandemie otevřené, zatímco v určitou 
dobu plno lékařů běžně neordinovalo.“
I v případě zařazování konvenčních produktů 
do sortimentu se snaží Renata Kůrková po
stupovat uvážlivě. „Určitě nemá cenu mít 
na regálu například probiotika deseti zna
ček. Jeli to jen trochu možné, děláme si 
průzkum trhu, situaci vyhodnotíme a podle 
toho zvolíme pouze několik značek určitého 
typu přípravku,“ naznačuje a doplňuje, že 

inzerce
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jsou kvůli výhodnějším nákupům a dalším 
benefitům partnerem Pilulka lékáren. 

Žádné vnucování 
a přemlouvání
Když přijde řeč na klientelu, Renata Kůrková 
zdůrazňuje, že nikomu nevnucují žádný typ 
přípravku: „Pokud přijde zákazník a řekne 
nám, že by potřeboval třeba něco na kašel, 
vždy se ho zeptáme, zda by chtěl něco pří
rodního, nebo zda preferuje standardní che
mický přípravek. A když se rozhodne pro ten 
přírodní, můžeme mu nabídnout další mož
nosti. Občas klient rovnou řekne, že je zvyklý 
například na homeopatické přípravky.“
Jak se dále zmiňuje, k zákazníkům je třeba 
přistupovat citlivě: „Někdo je rád, že může 
zvolit přírodní produkty a že se s námi může 
poradit. Jiný klient ale na to může být háklivý 
a může mít pocit, že mu chceme prodat pro
dukt, který nemá podle něj patřičné léčivé 
účinky. Snažíme se mít víc druhů přípravků 
na výběr, aby si člověk mohl zvolit poté, jak
mile mu řekneme, co by se nám na jeho 
problém jevilo jako nejlepší. 
Složení klientely Lékárny V Bezovce je 
z hlediska věku velmi pestré. Chodí tam ro
diče se svými dětmi, lidé v mladším i střed
ním věku stejně jako senioři. „Pokud bych 
měla většinu našich zákazníků charakteri
zovat, tak jde o lidi s odpovědným přístu
pem ke svému zdraví. Také k nám přijde 
plno lidí, kteří jsou zoufalí, protože jim v ře
šení  jejich zdravotních potíží zatím nic ne
pomohlo a někdo je nasměruje k nám, že 
u nás v lékárně jim poradíme,“ říká Renata 
Kůrková.
V souvislosti s klientelou padne zmínka 
i o tom, že v Bezovce mají také svůj věr
nostní systém. Podle magistry Kůrkové se 
ho rozhodli zavést proto, aby stálým zákaz
níkům mohli dát najevo, jak si jich váží: 
„Velmi se to osvědčilo. Když například za
šleme zákazníkům při příležitosti jejich na
rozenin přání a poděkování za věrnost 
a k tomu 10procentní slevu na nákup, po
každé jsme překvapeni, jak je to potěší 
a přijdou nám poděkovat. Naši kmenoví 
klienti k nám ale hlavně chodí proto, že zde 
mají zajištěné poradenství a bohatou na
bídku různorodých přípravků. A vztah 
s nimi rozhodně nestavíme na slevách.“

Pokud jde o konkurenci v okolí, vedoucí lé
kárnice vzpomíná, že před dvěma lety 
v podstatě za rohem byla nově otevřena lé
kárna patřící do tuzemského největšího ře
tězce: „Říkali jsme si, že pokud jde o náš 
sortiment, je hodně odlišný od toho jejich, 
ale přesto jsme byli zvědaví, co pro nás tak 
blízká konkurence bude znamenat, protože 
i k nám si lidé chodí kupovat a vyzvedávat 
běžné léky. Díky odlišnému sortimentu fun
gujeme dál. A navíc loni v létě provozovatel 
zmíněnou lékárnu zavřel.“ 

Nekončící úsilí
Nedlouho poté, co V Bezovce najeli na nový 
koncept, začalo být jasné, že prostory sa
motné lékárny pro rozšiřující se portfolio slu
žeb a terapií stačit nebudou. Proto se 
Renata Kůrková domluvila s majitelem ob
jektu, v němž lékárna sídlí, a pronajala si 
od něj celé horní patro, do jehož rekon
strukce se před dvěma lety pustila. Díky této 
rekonstrukci vzniklo nové celostní centrum 
V Bezovce. 
„V centru, které vzniklo nad lékárnou, máme 
prostor, kde můžeme klientům v klidu po
skytovat nejrůznější terapie a poradenství. 
A protože místa je v něm dost, rozhodli jsme 
se, že část prostor budeme nabízet k proná
jmu těm, jejichž služby se budou hodit 
do naší koncepce. Našli jsme tedy například 
nutričního terapeuta, lektorku jógy a fyziote
rapeutku, kteří si prostory pronajali. Navíc 
se v našem centru konají i různé semináře 
a workshopy,“ vyjmenovává vedoucí lékárny 
a pochvaluje si, že o všechny služby v jejich 
centru je nebývalý zájem a mají stále plno.
Lékárně, která před několika lety po ekono
mické stránce stagnovala a ocitla se na roz
cestí, se v současnosti daří. Jak ale 
zdůrazňuje její majitelka, nic není zadarmo 
a málokdo si dokáže představit, kolik úsilí, 
času a v neposlední řadě také peněz 
za celým konceptem a úspěchem stojí. 
„Tohle nejde postavit ze dne na den nebo 
z roku na rok. Je třeba se neustále učit plno 
nových věcí, navázat kontakty s lidmi, kteří 
smýšlejí podobně,“ shrnuje Renata Kůrková 
a dodává, že její prioritou je být stále hlavně 
lékárníkem, což je ale dnes obtížné, když 
musí hlídat legislativu, ekonomiku a starat 
se o personální politiku. I to byl důvod, proč 

před šesti lety navázala spolupráci se 
společností, jejíž zástupce jim sestavuje 
marketingový plán lékárny, pomáhá s eko
nomickými záležitostmi, hlídá marže i ná
kupy zboží. Stejně tak má spolupracovnici, 
která se výhradně stará o sociální sítě, tedy 
o webové stránky, Facebook a Instagram.
Když přijde řeč na budoucnost, Renata Kůr
ková si pochvaluje, že má v lékárně stálé 
složení personálu, a dodává: „Ještě nás 
čeká dokončit nějaké práce v rámci rekon
strukce. A samozřejmě počítám s dalšími in
vesticemi do vzdělávání personálu, protože 
když chceme lidem poskytovat určité služby, 
bez neustálé edukace se to neobejde.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

M
Mgr. Renata Kůrková

Vzdělání: 
1991 – Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
1995 – Atestace I. stupně v oboru lékárenství
 
Praxe:
1991–1993 – Lékárna Sokolov, (lékárníkasistent)
1993–1997 – Lékárna Tilia, Sokolov (lékárníkasistent)
1997–2005 – Lékárna Zlaté váhy, PlzeňLochotín (vedoucí lékárník)
2005–dosud – Lékárna V Bezovce, Plzeň (vedoucí lékárník a odborný zástupce)
 
Zájmy: 
integrovaná medicína, procházky se psem, cestování
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již v dřívějším období, jako například letos 
už v únoru, čemuž nahrává teplé počasí.“
Přestože pylová sezona potrápí alergiky 
každý rok, v době pandemie byly znát určité 
změny. „Protože kvalitní respirátor omezuje 
vstup alergenů do dýchacích cest, s přícho
dem covidu19 došlo v případě alergií 
k útlumu. Bude zajímavé sledovat, jestli 
po skončení pandemie zůstane u pacientů 
s těžšími formami alergií zájem nosit respi
rátor nebo šátek s nanovlákny v období, kdy 
mají nejsilnější alergické projevy, tedy 

Letošní pylová sezona nastoupila zejména 
kvůli mírné zimě dříve než obvykle a alergo
logové hlásí plnící se ordinace. „Na jižní Mo
ravě už vidíme kvést lísku, což je první pylový 
alergen. Brzy budou následovat olše nebo 
břízy. Postupně s rostoucí teplotou se 
pásmo kvetoucích stromů bude posouvat 
z jižních regionů na sever. Pyly z těchto 
stromů působí citlivým jedincům nepří
jemné potíže, jako jsou alergická rýma nebo 
zánět spojivek – v tom jsou jarní pyly speci
fické, že způsobují větší nepříjemnosti,“ po

pisuje únorovou situaci MUDr. Božena 
Kalabusová, alergoložka z Přerova. Podle ní 
mohou pyly způsobovat také takzvané aler
gické astma. Na jaře tak pyly v roli převláda
jícího alergenu v ovzduší střídají roztoče 
z prachu, převládající zimní alergen z domá
cího prostředí. 

Rub a líc respirátorů
Časnější start pylových sezon zmiňují i lékár
níci. „Sice jsme na počátku března, ale py
lové alergeny se v důsledku mírné zimy již 

v ovzduší začaly objevovat. Pacienti zmiňují 
pyly olše a lísky, následovat budou břízy,“ 
uvádí PharmDr. Jana Ulvrová, vedoucí Pi
lulka Lékárny na Senovážném ná
městí v Praze, a Kateřina Schotliová, 
specialistka PR a marketingu společnosti 
Pilulka, připojuje: „Za poslední dva roky, 
tedy v období pandemie covidu19, evidu
jeme zvýšený zájem zákazníků o nákup pří
pravků na alergie online. Nejvyšší frekvence 
nákupů těchto léků je v jarních měsících, 
nicméně prodeje se nám začínají generovat 

Kvůli mírným 
zimám
startuje pylová 
sezona dříve
Tuhé zimy jsou v posledních letech spíše vzácností, což se mimo jiné odráží na časnějším startu pylové sezony. Mnoha 
lidem tím začíná období zarudlých očí, rýmy a kýchání, což se samozřejmě projevuje i v lékárnách, kam řada alergiků, 
jichž v populaci navíc přibývá, kvůli řešení svých potíží směřuje.
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na jaře,“ říká Mgr. Marián Michalides, 
manažer eshopu Chytrá lékárna. 
Také vedoucí Lékárny Chrastava 
PharmDr. Zdeňka Močárková zmiňuje, že 
během pandemie se zpočátku zdálo, že 
alergie podobně jako mnoho jiných one
mocnění ustoupila covidu19: „Na jaře 
v roce 2020 se projevil evidentně efekt no
šení roušek coby ochrany dýchacích cest 
a alergická sezona byla minimální. Loni se 
již situace vracela, co se týče frekvence aler
gií, k normálu, ale přibylo pacientů s očními 
symptomy, jako je pálení a slzení. Mnohdy 
se jednalo nejen o alergie, ale také o post
covidový syndrom.“
Že mohou některé pacienty proti pylům 
chránit roušky a respirátory, připouštějí i lé
kaři, ale zdůrazňují, že pouze za určitých 
okolností. „Jedna skupina pacientů mi 
opravdu potvrdila, že díky všeobecné povin
nosti nosit ochranu dýchacích cest pozoro
vali v minulých pylových sezonách slabší 
projevy alergie. Ovšem jakmile to bylo 
možné, většina z nich je raději odložila 
a sáhla po lécích,“ popisuje alergoložka Bo
žena Kalabusová. Ochranné prostředky však 
mohou alergikům způsobovat i komplikace, 
zejména pokud používají delší dobu opako
vaně jednu roušku nebo respirátor. „Pokud 
ochranu nemění, a je celá řada lidí, kteří re
spirátor používají i měsíce, zachycení roztoči 
nebo částečky pylu mohou alergické projevy 
významně zhoršovat. Starý respirátor se 
také může stát živnou půdou pro různé 
plísně, které mohou způsobovat to samé,“ 
varuje doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., před
nosta kliniky Plicních nemocí a tuberkulózy 
ve Fakultní nemocnici Brno.
Jak známo, každý líc má svůj rub, a tak no
šení roušek a respirátorů mnoha lidem při
vodilo kožní problémy, což potvrzuje 
například Marián Michalides: „V segmentu 
dermokosmetiky na ekzémy registrujeme 
obecně stabilní prodeje s meziročním ná
růstem, který vychází také z nošení respirá
torů, neboť se ve větší míře než dřív objevuje 
u klientů dermatitida okolo úst.“ 
Podobně se vyjadřuje také Mgr. Petra Nová
ková, vedoucí pražské Lékárny Těšnov: 
„V předchozích letech jsem zaznamenala 
mírný pokles v kategorii alergie, ale zase se 
zvýšil počet lidí s ekzémy a vyrážkami na ob
ličeji z nošení roušek během pandemie.“

Lékárna jako první volba
V podstatě nic se nemění na tom, že zákaz
níky lékáren trpící alergiemi a ekzémem je 
možné rozdělit do dvou skupin. Jednu tvoří 
pacienti, kteří mají dlouhodobé problémy, 
navštěvují ordinace alergologů a obyčejně 
mají osvědčené určité přípravky, jimž zůstá
vají takříkajíc věrní. „Co se týká přípravků 
na alergie a ekzém, jsou pacienti většinou 
vybaveni léky předepsanými od lékařů, pro
tože se jedná o chronická onemocnění, 
takže do lékárny své zdravotní problémy pří
liš řešit nechodí. Spíše se radí, když se chys
tají na dovolenou do ciziny, co si s sebou 
mají vzít. A pro perorální antihistaminika 
také přicházejí pacienti, když jim lék dojde 
a nemají čas jít k lékaři,“ popisuje PharmDr.
Ivana Lánová, vedoucí lékárnice a odborná 

zástupkyně pražské Lékárny Benu v ulici 
K Pérovně.
Druhou skupinu pak tvoří lidé, pro které je 
lékárna první místem, kam kvůli svým aler
gickým potížím zajdou. „Alergici představují 
v lékárně velkou zákaznickou skupinu. Čím 
dál častěji se setkáváme s klienty, pro které 
je její návštěva první volbou při řešení aler
gických potíží. Jsou to v mnoha případech 
lidé, kteří se setkali s alergií poprvé v životě. 
A nezřídka také ti, kteří nepomýšlejí na to, že 
by jejich potíže mohly být alergického pů
vodu,“ shrnuje Zdeňka Močárková. 
Vzhledem k tomu, že jsou projevy, jako je 
například svědění, slzení očí a další potíže 
doprovázející alergii a ekzémy, velmi obtěžu
jící, není divu, že když najde pacient pří
pravky, které mu pomohou potíže zmírnit, 
takzvaně se jich drží. A také dá na rady od
borníků. „V případě výběru přípravků uve
dené kategorie se alergik či ekzematik 
rozhoduje podle doporučení odborníků. 
A pokud je s přípravkem spokojen, zůstává 
mu loajální,“ podotýká Helena Pecková Vor
líčková zastupující značku Eucerin. Její slova 
potvrzuje i Marián Michalides: „Alergik nebo 
člověk trpící ekzémem hledá v lékárně 
pomoc či radu. Pokud jde o klienta, který již 
má své oblíbené přípravky, zůstává věrným 
zákazníkem a k inovacím u svých produktů 
je opatrný. Klient, který nemá zkušenosti, si 
naopak v mnohem větší míře nechá poradit 
s výběrem.“  
Také Zuzana Rajčániová, obchodní ředitelka 
společnosti Benepharma CZ, poukazuje 
na to, že tuzemští pacienti při výběru dermo
kosmetiky žádají profesionální radu lékár
níků a jejich profesionalitě důvěřují. 
A lékárníci unisono poukazují na to, že 
u alergiků a lidí trpících ekzémy je důležité 
komplexní poradenství.

Podle Ivany Lánové v případě ekzému záleží 
na tom, zda se jedná o akutní či opakující se 
problém. „V případě chronického onemoc
nění pacienti přicházejí s receptem od lé
kaře. Důležité ale je, aby se v lékárně také 
dověděli, jaká mají dodržovat režimová 
opatření. Pokud se tak stane a je zdůraz
něna i doplňková léčba spočívající v důsled
ném promašťování pokožky, velmi často si 
kupují i doporučenou dermokosmetiku,“ vy
světluje.
Také Zdeňka Močárková upozorňuje na vý
znam pečlivé edukace zákazníků, v níž by 
neměly chybět informace o farmakotera
peutických možnostech léčby, případné eli
minaci alergenů a v neposlední řadě také 
informace o komplikacích neléčené alergie. 

Kortikoidy stále budí obavy  
Že se alergici a lidé s kožními problémy při 
koupi léčivých přípravků a dermokosmetiky 
zajímají především o jejich účinnost, není 
nic překvapivého. „U dětských přípravků se 
dbá nejen na účinnost, ale i kožní snášenli
vost. Tyto přípravky musí být extra šetrné 
k citlivé dětské pokožce. Tento faktor rodiče 
velmi zajímá a hraje roli při výběru pro
duktu,“ říká Helena Pecková Vorlíčková.
Jak uvádí Petra Nováková, zákazníky také 
zajímá, jak dlouho mají přípravky používat či 
užívat. Stranou zájmu nezůstává ani cena. 
Je ovšem třeba uvést, že při koupi přípravků 
pro děti ale bývá obvykle upozaděna. „Vše
obecně platí, že pro děti koupí rodiče téměř 
cokoliv, ale na sobě někdy šetří,“ podotýká 
Ivana Lánová. 
Na to, že rodiče u přípravků pro děti na něja
kou tu korunu příliš nehledí, upozorňuje 
i Zdeňka Močárková, která uvádí širší sou
vislosti: „V případě dětských atopiků se se
tkáváme s přehnanou obavou rodičů 

z kortikoidní léčby nastavené lékařem. Ma
minky žádají na trhu dostupné alternativy 
kortikoidní terapie a jsou ochotné vynaložit 
nemalé finanční částky za nákup těchto pří
pravků. I zde se snažíme s výběrem pomoci, 
vyvrátit nesprávné domněnky o závažných 
nežádoucích účincích správně nastavené 
kortikoidní terapie a doporučit spíše vhodné 
emolientní krémy a promazávadla.“
Když je řeč o ceně produktů, o kterou se zá
kazníci při jejich výběru a koupi zajímají, 
Mgr. Denisa Bolomová, jednatelka společ
nosti Dr. Pharma, která na tuzemský trh dis
tribuuje bio kosmetické přípravky značky 
Jonzac, ještě upozorňuje: „Jelikož spotřeba 
emoliencií je při atopické dermatitidě velmi 
vysoká, důležitým kritériem při jejich koupi 
zůstává i nadále cena.  Zákazníci preferují 
větší, cenově výhodnější balení přípravků. 
Nejprodávanější balení emoliencií jsou 
v rozmezí od 400 do 500 mililitrů.“ Zároveň 
dodává, že zásadním kritériem je to, nakolik 
daný přípravek dokáže zklidnit průvodní pro
jev atopické dermatitidy v podobě nad
měrné svědivosti. „Moderní emoliencia 
zaručují proti svědivosti až 48hodinový úči
nek,“ doplňuje.  

Syntetika není v kurzu
Jak výrobci, tak lékárníci potvrzují, že u der
mokosmetiky jsou čím dál patrnější rostoucí 
preference přípravků s co nejnižším obsa
hem syntetických látek. Podle Zuzany Rajčá
niové se spotřebitelé hlavně zajímají o to, 
zda jde o dermokosmetiku s obsahem syn
tetických nebo přírodních složek. „Při koupi 
přípravků na ochranu pleti čím dál víc 
upřednostňují výrobky bez minerálních olejů 
a parabenů. Všímají si také certifikátů kva
lity a samozřejmě kladou důraz na poměr 
ceny a kvality,“ vyjmenovává. 

inzerce
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Své portfolio rozšířila také společnost La Bi
Organica. Po loňském úspěchu s Bio bylin
kovou lékárničkou Inlight v cestovním 
balení, které obsahuje pětici SOS balzámů 
určených na nejrůznější kožní problémy, 
uvedla na trh další značku. „Do České re
publiky jsme přivezli novou značku bio kos
metiky Vielö z Rakouska, jejíž základ 
namísto vody tvoří syrovátka. Tento vedlejší 
produkt výroby sýra se po staletí používá 
ke koupelím při různých kožní neduzích, pro
tože velmi příznivě působí na kožní mikro
flóru. Uplatnění nachází i v mnoha luxusních 
spa. Krémy na tělo i ruce, sprchový gel i vla
sová péče jsou mimořádně šetrné a vyhovují 
právě lidem s reaktivní pokožkou,“ objas
ňuje Mgr. Andrea Vaníčková, PR & marke
ting director společnosti La BiOrganica, 
a zároveň poukazuje na obalové trendy, 
které se stejně jako v případě jiných katego
rií projevují i u dermokosmetiky: „U obalů se 
klade důraz na materiálovou udržitelnost. 
V současnosti značka Vielö uvádí na trh 
větší, takzvaná refill, balení v ekologickém 
sáčku určená na doplňování produktů do již 
použitých dóz.“
K obalům se vyjadřuje i Denisa Bolomová, 
která uvádí, že obaly přípravků značky Jon
zac jsou buď recyklovatelné, nebo z přírod
ního PVC vyráběného z cukrové třtiny bez 

Také Denisa Bolomová poukazuje na jedno
značný trend v podobě příklonu pacientů tr
pících atopickým ekzémem a obecně 
suchou kůží k přípravkům s minimálním po
dílem syntetických látek. „Pacienti vyhledá
vají zejména alternativy k léčbě kortikoidy. 
Přední výrobci dermokosmetických pří
pravků na to reagují tím, že uvádějí na trh 
přípravky s minimalistickým složením, kdy 
syntetické látky častěji nahrazují látkami pří
rodními,“ říká a dodává, že přípravky značky 
Jonzac jsou z 99 procent složeny z přírod
ních účinných látek a mají nejvyšší celosvě
tově uznávané bio certifikáty Ecocert 
a Cosmos Organic. 
Že se v současnosti čím dál víc spotřebitelek 
zajímá o přírodní nebo bio kosmetiku, potvr
zuje i Michaela Husáková, product manager 
ADerma společnosti Pierre Fabre Dermo
Cosmétique Tchequie: „Právě pro ty, kteří 
mají jednak citlivou pleť, a jednak hledají 
dermatologické přípravky bez parfemace 
nebo jiných kontroverzních látek a zároveň 
mají zájem o přírodní či bio produkty, může 
být řešením naše nová řada péče o pleť 
ADerma Biology s bio certifikací, jež obsa
huje sedm hydratačních, pečujících a čisti
cích přípravků.“
Také v lékárnách zaznamenávají, že zákazníci 
se zajímají o složení produktů a kloní se k těm 
takříkajíc přírodnějším, zejména když kupují 
přípravek pro děti. „Ekzematické stavy řeší 
zákazníci koupí zpravidla kvalitního a účinně 
promašťujícího přípravku, často vylepšeného 
o nějakou z moderních sloučenin pro mírnění 
svědění a zarudnutí kůže. Pro dětskou po
kožku rodiče rádi volí výrobek s co nejmenším 
obsahem dalších pomocných látek,“ říká 
Jana Ulvrová a Petra Nováková připojuje: 
„U pacientů již několik let evidujeme vzrůstající 
zájem o přírodní léčbu včetně homeopatik.“ 
Také Zdeňka Močárková připouští, že homeo
patie a další alternativní léčebné metody zů
stávají ve velké oblibě podobně jako u jiných 
chronických potíží, a to zejména u dětí. Pokud 
jde konkrétně o homeopatické přípravky, ne 
všichni ale potvrzují, že by o ně zaznamenali 
zvýšený zájem. „V naší lékárně řeší alergii po
mocí homeopatie minoritní skupina pa

cientů,“ podotýká Jana Ulvrová. A rovněž 
Ivana Lánová naznačuje, že o homeopatika 
u uvedených diagnóz příliš velký zájem není.  

Nabídka se neustále 
rozšiřuje
Kategorie přípravků na alergie a ekzémy je 
bohatá na inovace nejrůznějšího druhu. 
Sortiment se rozšiřuje o nové produkty 
i aplikační formy. Všeobecně vítanou změ
nou pak bylo rozšíření nabídky volně prodej
ných přípravků o produkty, které byly dříve 
pouze na recept. I když v tomto segmentu by 
leckterý pacient uvítal mnohem rozsáhlejší 
změny. „Klienti někdy s nelibostí přijímají 
fakt, že svůj osvědčený preparát mohou vět
šinou zakoupit jen v balení s malým počtem 
tablet, větší balení jsou dostupná pouze 
na lékařský předpis. Ale v posledních letech 
jsou již zaregistrována k volnému prodeji 
i větší balení cetirizinu, zatímco levocetirizin 
a desloratadin zůstávají k volnému prodeji 
v menších baleních. Doufám, že se i antihis
taminikum bilastin dočká možnosti prodeje 
bez lékařského předpisu, neboť se velmi 
osvědčuje nejen v léčbě alergické rýmy, ale 
i kopřivky,“ říká Zdeňka Močárková. 
Pokud jde o inovace, Helena Pecková Vorlíč
ková upozorňuje, že řady dermokosmetic
kých přípravků se stále rozšiřují, ať už o nové 
aplikační formy, jako jsou například spreje, 
nebo z hlediska zacílení na užší skupiny pa
cientů. „Přípravky jsou stále specializova
nější, tedy určené například pro konkrétní 
fázi atopického ekzému nebo pro určitý věk. 
Samozřejmě i obaly obecně stále více re
flektují udržitelnost, což platí i pro samotné 
složení přípravků,“ naznačuje Helena Pec
ková Vorlíčková. 
Právě popsaným kritériím odpovídá po
slední novinka v segmentu péče o atopickou 
pokožkou, kterou společnost Beiersdorf 
uvedla na trh. „Jedná se o přípravky pro no
vorozence, tedy o Eucerin AtopiControl Spr
chový olej, který dětskou pokožku jemně 
čistí a zároveň podporuje její přirozenou ba
riérovou funkci. Eucerin AtopiControl Lehká 
tělová emulze je pak určena na zklidnění 
a výživu namáhané pokožky miminek,“ vy

světluje Helena Pecková Vorlíčková.  
Marián Michalides k tématu inovací zase 
uvádí: „Vývoj se poslední dobou výrazně 
posunul, došlo k objevu mikrobiomu kůže, 
na trhu jsou nové formy přípravků jako 
gelkrém či per os formy, které mají posílit 
imunitu kůže.“ 

C
Cílem dermokosmetických kampaní 

jsou lékárenské e-shopy
 „Většina výrobců dermokosmetiky nyní cílí své marketingové kampaně na lékárenské 

eshopy, kde volí podporu prostřednictvím bannerů, newsletterů a různých promočních 
akcí typu 2+1 a podobně, na Facebook a Instagram a mezi mladší generací na stále 
populárnější TikTok. Velký vliv na rozhodování o koupi dermokosmetických přípravků 

mají influenceři na YouTube, populární jsou rovněž soutěže pro spotřebitele.“  

Mgr. Denisa Bolomová
jednatelka společnosti Dr. Pharma
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chemického bělení. Během letošního jara se 
navíc na tuzemském lékárenském trhu rozšíří 
portfolio jmenované značky o dvě řady pří
pravků. Nejdříve to bude řada Jonzac CICA + 
určená na hojení drobných kožních poranění, 
jizev, zánětů a rovněž na regeneraci pokožky 
oslabené po dermoestetických výko
nech. Jedná se o řadu přípravků na hojení 
kůže s obsahem termální vody v certifikované 
bio kvalitě. „Díky exkluzivnímu patentu Ci
cathermale® spojujícím v sobě hojivé a revi
talizační účinky termální vody Jonzac a rostliny 
Centella Asiatica odstraňují přípravky z kůže 
bakterie a zanechávají na ní ochranný film na
pomáhající hojení kůže a obnově epidermis. 
Extrakt rostliny Centella Asiatica obsahuje 
čtyři hlavní aktivní složky, o nichž je známo, že 
stimulují syntézu kolagenu a elastinu a regu
lují zánět. A právě díky regulaci zánětu souvisí 
tato nová řada bezprostředně s atopickou po
kožkou, protože přípravky CICA + účinkují při 
fázi vzplanutí u atopického ekzému,“ popisuje 
Denisa Bolomová a dodává, že bio certifiko
vané multifunkční krémy CICA + jsou vyrobené 
z 99 % z přírodních složek, bez alkoholu, mi
nerálních olejů, silikonu nebo syntetických 
vůní a barviv. 

V dubnu pak bude na trh uvedena další řada 
s názvem Jonzac Nutritive, která je přímo ur
čená na řešení všech obtíží souvisejících 
s atopickým ekzémem a kterou tvoří pětice 
přípravků. „I tyto přípravky obsahují termální 
vodu v certifikované bio kvalitě,“ podotýká 
Denisa Bolomová.
Kromě léků a dalších přípravků dostupných 
v lékárně mohou alergici také využívat mo
derní technologie. K lepší kontrole nemoci lze 
využít speciální mobilní aplikaci, která pomáhá 
s mapováním alergenů. Aplikaci MASKair 
využívají alergici po celém světě, v ČR si ji 
dosud stáhly stovky lidí. Podle docenta Sovy 
tato moderní technologie pomáhá alergikům 
se sledováním převládajících pylů. Umožňuje 
zaznamenávat průběh alergie v kalendáři, 
sledovat, které pyly jsou zrovna na vzestupu, 
a pomáhá lépe nastavit léčbu. „Když přesně 
víme, co a kdy pacient prožívá, snáze určíme, 
který konkrétní alergen může mít potíže 
na svědomí. Aplikace zároveň člověka upo
zorní, co se na něj v přírodě ,chystá‘ v dalších 
týdnech a měsících,“ popisuje lékař.  

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

inzerce
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Beiersdorf
Eucerin AtopiControl Sprchový olej – dětskou pokožku již od narození jemně 

čistí a zároveň podporuje její přirozenou bariérovou funkci; 
Eucerin AtopiControl Lehká tělová emulze – k dostání ve dvou velikostech 

balení, je určena na péči o atopickou pokožku novorozenců, kterou pomáhá 
zklidnit a vyživuje ji

Benepharma CZ
Kawar Černé bahno z Mrtvého moře – 700g balení, bahenní zábal s hojivým 

a relaxačním účinkem pro suchou a nadměrně suchou pokožku; Kawar Mýdlo 
se solí z Mrtvého moře –obsahuje minerály a přírodní oleje, díky nimž čistí pleť 
do hloubky, vhodné i pro citlivou a problematickou pleť, bez živočišných tuků 

a chemických přísad; Kawar Sírové mýdlo s minerály z Mrtvého moře – určené 
na důkladné čištění pokožky se sklonem k akné a ekzému i mastné nebo 

porušené pokožky, bez živočišných tuků a chemických přísad

La BiOrganica
Vielö bio kosmetika – její základ tvoří syrovátka, která působí příznivě na kožní 
mikroflóru, řada obsahuje krémy na ruce i tělo, sprchový gel, mycí gel na ruce, 

tělový peeling a vlasovou péči, vyhovuje osobám s reaktivní pokožkou

Lea Nature
Jonzac CICA + – řada přípravků na hojení kůže s obsahem termální vody v cer

tifikované bio kvalitě, díky patentu Cicathermale® spojujícím v sobě hojivé 
a revitalizační účinky termální vody Jonzac a rostliny Centella Asiatica 

odstraňují z kůže bakterie a zanechávají na ní ochranný film napomáhající 
jejímu hojení a obnově epidermis, přípravky účinkují při fázi vzplanutí 

u atopického ekzému, dostupné v 40ml a 100ml baleních; 
Jonzac Nutritive – řada přípravků na atopickou pokožku s obsahem termální 
vody v certifikované bio kvalitě, zahrnuje Výživný krém na obličej 50 ml BIO, 

Reparativní krém na ruce 50 ml BIO, Výživné tělové mléko BIO 400 ml, Výživný 
sprchový gel 400 ml BIO a dva Výživné tělové balzámy Nutritive AP + BIO 

200 ml a 400 ml, s inovovaným složením s obsahem 20% hojivé isotonické 
termální vody Jonzac, prebiotik BioEcolia® a biomimetických ceramidů 

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie
ADerma Biology – nová bio řada pečující o křehkou a citlivou pleť, 
skládá se ze sedmi hydratačních, pečujících a čisticích přípravků

V
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Veterinární 
přípravky
se v lékárnách 
nakupují čím dál víc
Několik posledních let lze u kategorie veterinárních přípravků pozorovat dynamický růst. 
Zároveň posiluje význam lékáren a zejména lékárenských e-shopů coby distribučních kanálů této kategorie. 
Navzdory tomu ale stále platí, že potenciál prodeje veterinarií na lékárenském trhu není zdaleka vyčerpán.
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Vždy platilo, že majitelé jsou ochotní 
do svých zvířecích miláčků investovat ne
malé finanční prostředky. A doba covidová 
na tom nic nezměnila. „Domácí mazlíčci se 
stávají rovnocenným členem rodiny a jejich 
majitelé jsou ochotni do nich investovat více 
a více peněz. Pandemie nechala spoustu 
zaměstnanců na home office, lidé tedy 
mohli trávit více času se svými zvířecími mi
láčky, lépe o ně pečovat a v lékárně jim kou
pit něco na přilepšenou,“ shrnuje vývoj 
posledního dvouletého období MVDr. Mi
chal Chalupa, marketingový manažer veteri
nárního portfolia společnosti Krka.

E-commerce 
výrazně posílila
Na to, že se veterinaria dají koupit i v lé
kárně, si lidé už začali přece jen zvykat. I to 
je důvod, proč jejich význam coby distribuč
ního kanálu roste. „Prodej veterinárních pří
pravků v lékárnách je díky jejich časové 
a místní dostupnosti a odbornému pora
denství pro chovatele zajímavý,“ podotýká 
Aleš Toman, obchodní ředitel společnosti 
Alavis. 
Nicméně i nadále zaznívají hlasy, že v jejich 
případě stále existují v prodeji veterinárních 
přípravků rezervy, a to zejména v lékárnách 
nezávislých. 
„Lékárenské řetězce a eshopy představují 
významný distribuční kanál. S kategorií se 
v nich pracuje aktivně za přispění edukova
ného personálu a využití funkčních marke
tingových nástrojů. Zatím se jeví, že 
nezávislé lékárny a ordinace veterinárních 
lékařů doposud potenciál kategorie veteri

nárních přípravků, tedy nikoliv těch registro
vaných léčivých, nevyužívají naplno,“ říká 
PharmDr. Juraj Karczub, majitel společnosti 
Farmacia Care, která produkuje přípravky 
značky Pet Health Care.
Podle Michala Chalupy je již několik let pa
trný vzrůstající trend nakupování veterinár
ních přípravků v lékárnách i v prodejnách 
chovatelských potřeb. Stejný trend, jak dále 
zmiňuje, lze sledovat rovněž v internetových 
lékárnách. Zároveň také připouští, že v kate
gorii volně prodejných veterinárních pří
pravků připadá nejvýznamnější část prodejů 
na lékárenské řetězce: „Významnou roli 
v tom sehrává jejich podpora formou letáko
vých akcí a bannerů, face monitoringu, mer
chandisingu, televizních spotů a jiných 
reklamních nástrojů.“
V podstatě shoda panuje v tom, že stejně 
jako u mnoha dalších kategorií i u veterinarií 
posilují online prodeje. Poukazuje na to na
příklad Michal Chalupa: „Stále více lidí na
kupuje veterinární přípravky z pohodlí 
domova v internetových obchodech. Větši
nou se jedná o opakované, pravidelné ná
kupy. V ordinacích veterinářů pak zase 
většinou nakupují majitelé psů, kteří řeší 
i další zdravotní problémy svého mazlíčka, 
nebo majitelé, kteří poptávají antiparazitika 
na předpis.“ 
Také Adriana Tichá, brand manager CZ&SK 
společnosti Elanco Czech Republic, uvádí, 
že veterinární kategorie roste a její prodeje 
se mírně přelévají z offline do online pro
středí, k čemuž samozřejmě přispěla i pan
demie covidu19, kdy lidé byli více doma 
a obecně nakupovali hlavně v eshopech. 

V souvislosti s tím upozorňuje na to, jak je 
významné propojení eshopů a kamenných 
lékáren: „Je důležité mít kvalitní online in
formace, tedy například popisky u produktů, 
v eshopu, ale také vystavení v kamenné lé
kárně, kam si zákazníci často chodí zboží 
objednané online vyzvednout. To je příleži
tost pro lékárníky, kteří pak mohou k pří
pravkům objednaným v eshopu nabídnout 
například příprodej.“

Co není vidět, těžko se 
prodá
Přestože se už nějakou dobu mluví o tom, že 
v lékárenských řetězcích se s kategorií vete
riny intenzivně pracuje a připadá na ně nej
větší část prodejů, zatímco v nezávislých 
lékárnách jsou u tohoto artiklu znát rezervy, 
nelze situaci vidět jen černobíle. Každo
pádně platí, že za každým úspěchem stojí 
spousta práce a že například i některé nezá
vislé lékárny zaznamenávají u jmenované 
kategorie nebývalé výsledky. A naopak ně
které řetězcové lékárny nemají veterinu mezi 
kategoriemi, na které se nějak zvlášť zamě
řují.
Například PharmDr. Kateřina Nesejtová, ve
doucí Lékárny Benu na Poliklinice Viniční 
v Brně, podotýká: „Veterinární přípravky 
patří do kategorie, která v lékárně má své 
místo, ale není nijak zásadní.“
Jinak to vidí Mgr. Markéta Debefová, jedna
telka a odborná zástupkyně Lékáren Cyr
mex: „V lékárnách, v nichž jsem pracovala 
předtím, než jsme s manželem začali provo
zovat vlastní lékárny, byl veterinární sorti
ment umístěný ve skladu v zázemí. Navíc 
výběr nebyl příliš velký. Tato kategorie se 
vedla spíše jen okrajově, a protože zákazníci 
neměli veterinární přípravky na očích, ani je 
nežádali.“
Jaký potenciál se v kategorii veteriny skrývá, 
si magistra Debefová uvědomila až ve vlast
ních lékárnách a přiznává, že zároveň po
znala, jaké mají v tomto ohledu rezervy. 
„Proto jsme se společně s vedoucími lékár
níky našich lékáren setkali s několika vý
robci veterinárních přípravků, domluvili jsme 
se na spolupráci a na základě těchto schů
zek jsme následně i rozšířili sortiment veteri
nárních přípravků, který neustále 
doplňujeme novými produkty. Důležitou roli 
v prodeji bezesporu hraje vystavení zboží. 
Co není vidět, to se neprodává. Zboží jsme 
v oficíně proto umístili tak, aby bylo pro klien ty 
přehledné a aby ho zákazníci měli na očích. 
Navíc v polici s tímto sortimentem nechybí 
ani symbolika této kategorie – plyšový pej
sek,“ popisuje Markéta Debefová a dodává, 
že dostatečně široký sortiment jim přináší 
stále narůstající prodeje.
Dlouholeté zkušenosti se jmenovanou kate
gorií má také Mgr. Leona Štěpková, vedoucí 
Alphega lékárny Medea v Hostomicích nad 
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Alavis
Alavis Extra Šetrný šampon s konopným olejem a aloe vera – pro běžnou péči, vhodný 
pro všechny věkové kategorie; Alavis Šampon Chlorhexidin s aloe vera – pro podporu 

léčby primárních i sekundárních kožních onemocnění 

Farmacia Care
IXXO – nová řada veterinárních přípravků pro psy proti klíšťatům a blechám, 

zahrnuje obojek, pipety a sprej

Krka
Ataxxa – ektoparazitikum pro psy, s účinnými složkami Permethrinum 

a Imidaclopridum, přípravek je určen pro léčbu infestace blechami a má perzistentní, 
akaricidní účinnost proti infestaci klíšťaty
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času, což se může odrazit jednak na kvalitě 
života těchto zvířat, ale i v riziku přeplnění 
útulků pro zvířata.“ 

S jarem startuje sezona
Jestli lze v kategorii veteriny označit jeden 
neměnný faktor, pak je to bezesporu vliv se
zony na zájem o ektoparazitika. „Sezonnost 
je u určitých veterinárních přípravků výrazná. 
Hlavní část prodejů se realizuje v období 
březen až květen. V tomto období dominuje 
zájem o ektoparazitika. Nějaký přípravek 
proti klíšťatům a blechám zakoupí každý 
chovatel, protože tito parazité jsou vidět,“ 
říká Juraj Karczub a dodává, že v segmentu 
péče o klouby, uši, srst i v pravidelném od
červování mazlíčků je značný potenciál 
a prostor pro práci se zákazníkem.
Také Michal Chalupa uvádí, že antiparazitika 
si stále udržují postavení sezonních 

Bílinou, která rovněž potvrzuje, že jedním 
z pilířů úspěchu je maximální viditelnost. 
„Na veterinární produkty máme vyhrazený 
celý regál, který je umístěný tak, aby ho 
klient přímo viděl, když s námi komunikuje. 
Důležité je to proto, že většina nových zá
kazníků tak hned zjistí, že ‚veterinu‘ ve
deme,“ popisuje Leona Štěpková. Zároveň 
dodává, že skutečnost, že se na veterinární 
přípravky u nich v lékárně zaměřují dlouho
době, je pravděpodobně důvodem, proč 
v poslední době nepozoruje zvyšující se 
zájem klientů o veterinaria. „Chodí k nám 
pro ně poměrně hodně zákazníků, ale 
možná je to strop,“ konstatuje a připojuje 
jeden povzdech: „O posilování této katego
rie na lékárenském trhu se mluví dlouho. 
Bohužel náš nejvýznamnější dodavatel Allian ce 
Healthcare není naším hlavním dodavate
lem i tohoto sortimentu, což mě mrzí, pro

tože v poslední době nedokáže zajistit 
konkurenceschopné ceny.“ 

V pandemii se veterině 
dařilo
Covid19 způsobil nejrůznější problémy, ale 
kategorii veteriny rozhodně negativně nepo
znamenal. Ba naopak. Jedním z důvodů 
byla skutečnost, že majitelé se svými maz
líčky trávili více času a pořizovali jim leccos 
takzvaně na přilepšenou. Druhým důvodem 
pak byl narůstající počet lidí, kteří si v covi
dovém období nově pořídili zvířecího mi
láčka. 
„V poslední době zaznamenáváme zvýšenou 
poptávku po veterinárních přípravcích. Čím 
je to způsobeno, těžko říct. Vliv pandemie 
na zvýšení zájmu o domácí mazlíčky samo
zřejmě nelze vyloučit,“ připouští Mgr. Klára 
Badalová z modřanské Magistra lékárny 

U Polikliniky ve čtvrtém pražském obvodu. 
Adriana Tichá je přesvědčená, že počet psů 
a koček se během pandemie zvýšil: „Vete
rina je jedno z mála odvětví, které v tomto 
období rostlo.“  Také Markéta Debefová po
ukazuje na to, že během pandemie neza
znamenali pokles prodejů: „Spíše naopak, 
protože mnoho zákazníků si v té době něja
kého mazlíčka pořídilo.“
Podrobnější pohled na skutečnost, že do
mácích mazlíčků během pandemie v tuzem
ských rodinách přibylo, nabízí Aleš Toman: 
„Během pandemie vzrostl v České republice 
počet chovatelů psů natolik, že došlo do
konce k akutnímu nedostatku volných ště
ňat s průkazem původu i psů v útulcích. 
Tento trend je ovšem relativně nebezpečný, 
protože si psa či kočku pořídilo velké množ
ství lidí, kteří na ně po návratu do běžného 
pracovního režimu nebudou mít dostatek 
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nární přípravky, především o jejich širší 
spektrum.“ Majitelé domácích mazlíčků pro 
ně totiž pořizují i další produkty, které se vy
platí v nabídce lékárny mít. „Mírný nárůst je 
patrný v segmentu vitaminů pro zvířata 
a v případě malých zvířat, jako jsou kočky 
a psi, také u přípravků, které pečují o jejich 
srst, případně o klouby,“ připouští Kateřina 
Nesejtová.
Markéta Debefová zase vysvětluje, na zá
kladě čeho postupně nabídku veterinárních 
přípravků rozšiřují: „V našich lékárnách 
máme dva druhy zákazníků. Někteří zamíří 
sami k regálu označenému Veterina a pří
pravek si vyberou bez naší pomoci, protože 
ho znají a mají s ním již nějaké zkušenosti. 
Jedná se většinou o přípravky proti klíšťa
tům, blechám nebo na odčervení. Druhá 
část zákazníků se s námi přijde poradit. Vět

přípravků, u nichž je nejvyšší spotřeba 
od jarních měsíců zhruba do října, tedy 
po dobu, kdy významně narůstá aktivita 
klíšťat a blech. „Každopádně se neustále 
snažíme majitele edukovat ohledně péče 
o domácí mazlíčky a nutnosti celoroční pre
vence, která se týká jak aplikace endo, tak 
ektoparazitik,“ vyzdvihuje. 
Rovněž lékárníci potvrzují vliv sezony na ur
čité veterinární přípravky a zároveň připojují 
další podrobnosti a zkušenosti. „V jarní 
a letní sezoně se každoročně zvýší zájem ze
jména o antiparazitní přípravky v podobě 
obojků a pipet. Množství prodaných pří
pravků proti ektoparazitům každoročně 
stoupá, ale velká skupina zákazníků tyto pří
pravky nakupuje přes internet,“ říká Kate
řina Nesejtová. 
I Klára Badalová mluví o tom, že o ektopara
zitika je největší zájem v létě, a připojuje: 
„O tablety, pasty na odčervení či zvířecí pro
biotika je zájem celoročně.“
Leona Štěpková uvádí, že není nic překvapi
vého, že v lékárně nejčastěji řeší záležitosti 
ohledně vnitřních a vnějších parazitů, a do

dává, že v posledních letech už není vliv se
zony tak markantní. „Nebývají totiž tak 
mrazivé zimy, takže blechy snadno přežijí 
Vánoce. Je ale pravda, že v létě jsou samo
zřejmě prodeje ektoparazitik stále ještě 
vyšší než v ostatních ročních obdobích. 
Navíc k tomu přispívá i fakt, že v letních mě
sících není takový problém koupat a sušit 
i velké mazlíčky, takže třeba šampony se 
přes zimu prodávají minimálně, zejména ty 
speciální a ty pro yorkshirské teriéry nebo 
štěňata,“ shrnuje magistra Štěpková.
I Markéta Debefová potvrzuje, že s nástu
pem teplého počasí začnou stoupat prodeje 
přípravků proti klíšťatům a že vrchol sezony 
představují jarní a letní měsíce. „Pokud jde 
o odčervení, neustále se snažíme naše zá
kazníky z řad chovatelů edukovat, že své 
mazlíčky by měli odčervovat několikrát 
do roka. Na co sezona vliv nemá a co prodá
váme během celého roku, jsou přípravky 
na kůži a čištění uší a očí, probiotika, pří
pravky na klouby a další,“ popisuje a záro
veň dodává, že loni zaznamenali nárůst 
prodejů obojků proti klíšťatům a blechám 

Kiltix a Foresto, které chrání psa nebo kočku 
před napadením parazity po dobu sedmi, 
resp. osmi měsíců.
O popularitě antiparazitních obojků se zmi
ňuje i Adriana Tichá: „Český trh je specifický 
tím, že zákazníci preferují antiparazitní 
obojky kvůli jejich dlouhodobé účinnosti 
a dobrému poměru ceny a výkonu. Upřed
nostňují kvalitnější antiparazitní přípravky, 
které mají i repelentní účinek, takže parazita 
zahubí dříve, než se zakousne a přenese 
onemocnění.“

Rozšíření sortimentu nese 
své ovoce
V mnoha lékárnách už mají ve své nabídce 
mnohem víc než jen základní sortiment, což 
potvrzuje například Aleš Toman: „Rozhodně 
pozorujeme větší zájem lékáren o veteri

D
Důležitá je vizibilita

celé kategorie

„V naší lékárně se na veterinární přípravky zaměřujeme dlouhodobě. Na tuto kategorii 
máme vyhrazený celý regál, který je umístěný tak, aby ho klient přímo viděl, když s námi 

komunikuje. Většina nových zákazníků tak hned zjistí, že ‚veterinu‘ vedeme, 
což je pro nás důležité.“

 
Mgr. Leona Štěpková

vedoucí Alphega lékárny Medea, Hostomice nad Bílinou 
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šinou chtějí pomoct s výběrem přípravků 
na čištění uší, očí, na klouby, případně řeší 
u svých domácích mazlíčků zažívací potíže. 
Právě tito zákazníci nás motivují k dalšímu 
rozšíření sortimentu, například o probiotika 
pro psy a kočky, antiparazitní šampony, váp
ník pro pejsky, prostředky na čistění chrupu, 
na podporu imunity, přípravky na klouby. 
Nese to své ovoce, protože pak můžeme na
bídnout určitý produkt i těm klientům, kteří 
poptávají i něco jiného než pouze nejžáda
nější antiparazitika.“

Roli sehrává účinnost 
i značka 
Když přijde řeč na kritéria, podle nichž se zá
kazník při výběru veterinárních produktů roz
hoduje, určitě nebude mezi těmi 
nejvýznamnějšími chybět účinnost. „Chova
telé jsou často velmi erudovaní a mají dobrý 
přehled o dostupných přípravcích na trhu. 
Zaznamenáváme tak poptávku odpovídající 
trendům humánních přípravků, ovšem 
ve formě účinné, bezpečné a snadno apliko
vatelné pro zvířata,“ říká Aleš Toman. 
Další pohled na danou problematiku nabízí 
Juraj Karczub: „Sluší se říct, že spotřebitel 
se rozhoduje dle účinnosti přípravku. Přá
ním je, aby se rozhodoval i dle bezpečnosti 
pro zvíře, člověka a životní prostředí. Kdo 
má ovšem zkušenosti s marketingem, ví, že 
rozhoduje značka a rozhodování o nákupu 
závisí zejména na identifikaci s ní. Kdyby 
byla důležitá jenom účinnost, výrobci by ne
přidávali k produktům dárky a nevyhlašovali 
by soutěže. Je s podivem, že spotřebitelské 
soutěže u veterinárních léčivých přípravků 
jsou povoleny, zatímco u humánních jsou 
absolutně a zcela v souladu s platnou legis
lativou zapovězeny.“
Také Adriana Tichá poukazuje na to, že tu
zemští chovatelé takříkajíc slyší na dlouho
dobou účinnost, a zároveň s tím uvádí i další 
faktory, jako jsou dobrý poměr cena výkon 
a bezpečnost antiparazitního přípravku. „Jak 
jsou tato kritéria významná, se odráží 
i v tom, že antiparazitní přípravek Foresto, 
jehož účinnost je až osm měsíců, získal oce
nění Nejdůvěryhodnější značka,“ podotýká 
Adriana Tichá. 
Přestože je většina chovatelů ochotna 
na péči o své mazlíčky vynaložit nemalé 
částky, nelze ale tvrdit, že cena by je při vý
běru veterinarií vůbec nezajímala. „Naši klien ti 
chtějí poradit a kromě ceny je zajímá ze
jména účinnost a bezpečnost přípravků. 
Stejně jako všichni mají rádi různé akce 
a slevy, ale není to prvotní hledisko, na které 
při koupi berou zřetel,“ popisuje Leona 
Štěpková. V souvislosti s její poznámkou, že 
zákazníci chtějí poradit, je třeba zdůraznit, 
že právě edukace chovatelů a poradenství 
je stěžejní benefit, který prodej veterinarií 
v lékárnách doprovází. 
„Lékárníci a farmaceutičtí asistenti, kteří ko
nečnému spotřebiteli nabídnou ten nej
vhodnější přípravek a pomohou i se 
zmíněnou edukací, hrají významnou roli. 
Správně poučený a spokojený spotřebitel se 
k nim rád vrátí,“ zdůrazňuje Michal Chalupa.
O poradenství se zmiňuje i Markéta Debe
fová: „Pokud jde o poradenství v segmentu 

veteriny, přistupujeme ke klientům stejně 
komplexně, jako to děláme u běžného zá
kazníka lékárny.“

O novinky není nouze
I v uplynulém nelehkém covidovém období 
uvedli výrobci na trh několik novinek. 
„Během posledních 12 měsíců jsme rozšířili 
naši nabídku v segmentu péče o srst psů, 
koček, koní a fretek a uvedli jsme na trh dva 
druhy šamponů Alavis. Jeden z nich je ur

čený pro běžnou péči, druhý s obsahem 
chlorhexidinu je vhodný pro podporu léčby 
primárních i sekundárních kožních onemoc
nění při bakteriálních, kvasinkových záně
tech kůže, napadení zevními parazity, 
alergickými kožními onemocněními a po
dobně,“ vysvětluje Aleš Toman.
S novou řadou s názvem IXXO přišla na trh 
společnost Farmacia Care. „Jedná se o bio
cidy, veterinární přípravky pro psy proti klíš
ťatům a blechám. IXXO obojek, pipety i sprej 

spojuje nové a moderní složení a kombinace 
dvou účinných látek. Při jejich vývoji jsme se 
řídili ohledem na maximální šetrnost vůči 
zvířeti, člověku i přírodě,“ shrnuje Juraj 
Karczub.
Společnost Krka zase v současnosti uvádí 
na trh přípravek Ataxxa, což je účinné anti
parazitikum pro psy. „Jde o jedinou alterna
tivu k přípravku Advantix. Účinnými složkami 
Ataxxy, která je určena pro léčbu infestace 
blechami a má perzistentní, akaricidní 

inzerce
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účinnost proti infestaci klíšťaty, jsou Per
methrinum a Imidaclopridum,“ popisuje 
Michal Chalupa a dodává, že do svých dal
ších produktů, které se už staly stálicemi 
na trhu, průběžně investují, aby byly co nej
vhodnější a uživatelsky přátelské, což zahr
nuje i zdokonalení jejich balení.
Společnost Elanco sice v posledním roce 
nerozšířila své portfolio o nový produkt, ale 
plánuje rebranding a přeregistraci svých vý
robků na nová loga, tedy z těch původních 
pod firmou Bayer nově na Elanco.
Výrobci jsou aktivní, i pokud jde o kampaně 
a akce na podporu svých nových i stávají
cích produktů. Zároveň se také zaměřují 
na spolupráci s lékárníky i edukaci chova
telů. Například Michal Chalupa poukazuje 
na to, že kromě reklamy, odborných 
a edukačních článků v časopisech, letáko
vých akcí v lékárnách apod., připravují 
ve spolupráci s Českou lékárnickou komo
rou pro farmaceuty sérii webinářů.
„Vytrvale realizujeme tiskovou a online re
klamu zaměřenou jak na odbornou, tak 
laickou veřejnost. Snažíme se být aktivní 
na sociálních sítích. Atraktivní obchodní na
bídky a snaha o 360stupňovou péči o psa 
či kočku jsou součástí komunikace značky 
Pet Health Care,“ vyjmenovává Juraj 
Karczub.
Adriana Tichá zase uvádí, že vycházejí z jed
noho kreativního konceptu: „Pracujeme 
s kategorií jako takovou a s naším komplet
ním portfoliem. Využíváme všechny prvky 
360stupňové komunikace, tedy televizní 
kampaně a sponzoring i product place
ment, soutěže s produkty a online kam
paně v hlavních sociálních médiích.“ 

Na to, že je český chovatel stále ještě velmi 
vnímavý k radám odborných autorit, jako 
jsou lékárníci a veterinární lékaři, poukazuje 
Aleš Toman: „Nejvíce se nám tedy osvěd
čuje kombinace odborného proškolování 
našich obchodních partnerů spolu s budo
váním povědomí a dobrého jména značky. 
Současně nabízíme poradenství i přímo 
koncovým zákazníkům v rámci klientského 
servisu.“
Aktivní jsou také samotní lékárníci. „V naší 
lékárně podporujeme prodej veteriny vysta
vením, slevovými akcemi v letáku i v našem 
eshopu. A na březen a duben připravujeme 
akci s širokou nabídkou veterinárních pří
pravků,“ nastiňuje Klára Badalová.
Pestrou paletu aktivit mají v rejstříku lékárny 
Cyrmex. „Prodeje podporujeme konzultač
ními veterinárními dny pro naše klienty. Mí
vali jsme i minisemináře s výrobci, 
na kterých jsme se vždy dozvěděli něco no
vého. Věříme, že se k oběma typům akcí 
po pandemii opět vrátíme. Tradiční je náš 
Cyrmex jarní leták se zaměřením na veteri
nární přípravky, které nabízíme našim klien
tům za výhodnější cenu. Kromě tohoto 
speciálního letáku se snažíme vždy některý 
z veterinárních produktů v našich běžných 
letácích vypíchnout, abychom do povědomí 
zákazníků dostali to, že veterinaria si mohou 
koupit i v lékárně. Klientům, kteří mají naši 
klientskou kartičku, rozesíláme emaily 
s nabídkou akčních produktů, každý týden 
vkládáme upoutávku na Facebook,“ shrnuje 
Markéta Debefová.

Markéta Grulichová 
marketa.grulichova@atoz.cz
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K farmacii jsem 
směřovala již 
od dětství
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Proč jste si vybrala studium farmacie?
Když jsem byla malá, chodila jsem s babičkou sbírat bylinky. Babička mi 
o nich vždy povídala a naučila mě, na co se používají. Spolu jsme je i sušily 
a poté jsem část nosila do školy, kde probíhal v té době pravidelný sběr. Zá
roveň mě na gymnáziu bavila biologie a chemie. Měli jsme výborné učitele, 
kteří mě dobře připravili na budoucí studium farmacie. Navíc mě práce v lé
kárně lákala.

Jak dlouho pracujete za tárou?
Čas letí a už budu začínat třináctý rok.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Baví mě, že se jedná o pomocnou zdravotnickou profesi. V mé práci lékár
níka se kloubí odborná, ale také komunikační stránka. Jsem ráda, když můžu 
dobře poradit a pomoci se zdravím někomu jinému. Na druhou stranu je to 
práce s lidmi a vždy mě zamrzí setkání s nepříjemnými klienty, kteří dokážou 
být hrubí, i když se jim jako lékárník snažím pomoci. A co mě baví nejméně? 
Hlídání úhrad léků. 

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Asi jeho prestiž. Aby byl lékárník zase uznávanější osobou a aby více fungo
vala spolupráce s lékaři, zdravotními sestrami a dalšími zdravotními profe
semi. Aby bylo možné pacientovi pomoci z více úhlů. 

Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Dává nové pohledy firem, novinky na trhu, poznatky kolegů.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Jedná se o menší lékárnu v poliklinice, která je v zástavbě menších činžov
ních domů. Staráme se tu nejvíce o seniory, ale čím dál více k nám chodí 
i maminky s malými dětmi. Řadu miminek známe doslova ještě z bříška. 
Klientelu máme spíše stálou. Chodí k nám opakovaně nejen pro léky, ale 
také pro radu a někdy jen pozdravit. Především se věnujeme výdeji léčiv 
na recepty, ke kterým většinou doporučujeme další nejen režimová opatření, 
ale také možnosti doplnit léčbu OTC přípravky nebo doplňky stravy.  

1
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Velmi často se setkáváme s klienty, kteří mají kožní problémy, u nichž 
doporučujeme i dermokosmetiku a bio dermokosmetiku. 

O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
Vždy záleží na sezoně. V zimě jsme teď hodně řešili rýmu a kašel. Na jaře se mů
žeme ve velkém „těšit“ na alergie. Hodně řešíme ekzémy, tak se nám daří v der
mokosmetice. 

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Patříme pod lékárny Dr. Max, takže marketing nám zajišťuje centrála. 

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Jako tým se kontinuálně vzděláváme. Hojně využíváme elearningová školení. 
Máme v týmu šikovné kolegyně, které samy nastudují novinky, a společně si je 
předáváme a začleňujeme do naší praxe. 

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Doufám, že pacienti a klienti budou stále vyhledávat pomoc přímo v lékárně 
a dají přednost osobnímu kontaktu a osobnímu přístupu před eshopy. 

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Asi když přišla těhotná paní s receptem na Korylan a ve zprávě měla napsáno, 
že je v 36. měsíci těhotenství. Obě jsme se tomu zasmály s tím, že ani slon není 
tak dlouho březí.

 Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Nejvíce pobytem v přírodě, na procházkách a výletech s rodinou. Mentální od
počinek vyhledávám na józe nebo při běhání. 

 Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Asi na ibuprofen jako první pomoc při bolesti. Ale nedám dopustit na doplněk 
stravy s koenzymem Q10 na dodání energie a poté na lékárenskou bio dermo
kosmetiku, kterou využíváme celá rodina.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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PharmDr. Lucie 

Fleischerová o sobě

Pocházím z Vysočiny, odkud jsem šla studovat farmacii na fakultu 
do Hradce Králové. Praxi v 5. ročníku jsem už ale absolvovala 
v jedné z pražských lékáren a poté jsem už v blízkosti Prahy zakot
vila. 
Vedle práce mě baví hlavně moje dcera a čas strávený venku, s ro
dinou a blízkými přáteli.  Nejvíce mě teď naplňuje a posouvá práce 
na sobě. Zaměřuji se hlavně na to, abych vypjaté situace zvládala 
v klidu, s úsměvem a z každé situace se něco naučila. V tom mi 
pomáhají nejen knížky, ale také jóga. Velkým učitelem v mém životě 
je dcera, která mi vždy úsměvem ukáže, zda jsem situaci zvládla, 
nebo ještě mám na čem pracovat.

Lékárna Dr. Max 

Mochovská 535/38, Praha 9
Po–Čt: 8.00–18.00

Pá: 8.00–16.00
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V příštím čísle si přečtete

Tomu, jak se v uplynulém roce 
na lékárenském trhu rozvíjela kategorie 

zahrnující dětský sortiment, se budeme 
věnovat v rubrice Pharma monitor.

Přineseme vám i nejzajímavější informace 
ze 14. kongresu Pharma Profit, 
který se koná 21. dubna v Praze.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O tom, jak se v posledních letech 
rozvíjela síť Lékáren Benu a jaké 
v nich chystají další služby, jsme si 
povídali s Petrem Doležalem, 
generálním ředitelem Benu ČR 
a Phoenix lékárenský velkoobchod 
a Michalem Jurčou, provozním 
ředitelem Benu ČR.

Rubrika 
Monitor trhu
Letošní pylová sezona nastoupila 
zejména kvůli mírné zimě dříve 
než obvykle a alergologové hlásí 
plnící se ordinace. Časnější start 
pylových sezon zmiňují i lékárníci, 
kteří potvrzují, že pro mnoho aler
giků je lékárna prvním místem, 
jež kvůli svým potížím navštíví.

Rubrika 
Lékárna při cestě
Plzeňská lékárna V Bezovce 
donedávna fungovala jako 
klasická streetová lékárna. 
Již několik let je ale také 
vyhledávána i kvůli široké 
nabídce a poradenství 
v sortimentu homeopatik, 
bylinných směsí, Bachových 
esencí či přírodní kosmetiky. 

Rubrika 
Pharma sezona
Několik posledních let lze u ka
tegorie veterinárních přípravků 
pozorovat dynamický růst. Zá
roveň posiluje význam lékáren 
a zejména lékárenských 
eshopů coby distribučních 
kanálů této kategorie.

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

V rubrice Pharma sezona zmapujeme, jaké 
novinky pro letošní rok připravili výrobci 
opalovací kosmetiky. A také se zaměříme 
na produkty, které si lidé přibalují s sebou 
na dovolenou do cestovní lékárničky. 





 


