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U vlasové kosmetiky hrají  
prim dva typy produktů
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MONITOR TRHU

O složení kosmetiky se 
spotřebitelé zajímají čím dál víc

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

Podbořanská lékárna 
je vyhlášená hlavně 

svými službami
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Ondřej Frič:
Lékárně  
přináší profit 
rozšíření její  
působnosti

www.pharmaprofit.cz
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6. října 2022 v Olomouci –  
15. kongres Pharma Profit
Nenechte si ujít vystoupení 
ekonoma Lukáše Kovandy 
o tom, jaký další vývoj 
ekonomické situace lze 
očekávat
Program na str. 6–7



* Zdroj IMS data období 1-12 2019/1-12 2020.

● anestetický

● analgetický ● antimikrobiální **

● protizánětlivý

NEPOSTRADATELNÝ PROTI
BOLESTI A ZÁNĚTU V KRKU

I DUTINĚ ÚSTNÍ

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,  
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz www.tantumverde.cz

Zkrácená informace o přípravku TANTUM VERDE, TANTUM VERDE SPRAY, TANTUM VERDE MINT: S: Benzydamini hydrochloridum 1,5 mg (spray, kloktadlo) v 1 ml roztoku. 
Benzydamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce (pastilky). I: Symptomatická léčba zánětlivých projevů v ústní dutině a hltanu (gingivitida, stomatitida, faryngitida, afty), podpůrná 
léčba po chirurgických a  stomatologických zákrocích v orofaryngeální oblasti. KI: Hypersenzitivita na účinnou látku nebo pomocné látky. Laktace. ZU: Dojde-li ke vzniku 
přecitlivělosti, je nutné léčbu přerušit. Pacientům s bronchiálním astmatem je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tantum Verde Lemon a Mint obsahují aspartam. NÚ: Méně často 
fotosenzitivita. Velmi vzácně pocit pálení nebo snížená citlivost v ústech. Výjimečně nevolnost a nauzea. TL: Spray, kloktadlo: V těhotenství pouze po zvážení rizika pro plod, při 
kojení by neměl být používán. Pastilky: Přípravek by neměl být užíván v době těhotenství a kojení. D: Spray: Děti od 6 do 12 let: 1–3 dávky 2–6× denně. Dospělí a děti od 12 let: 
4–8 dávek 2–6× denně. Kloktadlo: Dospělí a děti od 6 let: kloktat nebo vyplachovat ústa až 6× denně, po dobu 30 sekund v množství 10–15 ml. Děti od 4 let vytírat ústa tamponem 
s neředěným roztokem. Pastilky: Dospělí a děti od 6 let: až 3× denně 1 pastilka. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká 
republika. Reg. č.: Spray 69/293/02-C, Kloktadlo 69/358/98-C, Pastilky: Reg. č.: 69/147/99-C. Uchovávání: Spray, Kloktadlo: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Pastilky: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Datum poslední revize textu SPC: Spray: 26. 8. 2021, Kloktadlo: 6. 8. 2021, Pastilky: 23. 6. 2021. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny ZP. 
Seznamte se se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

* Zdroj IMS data období 1-12 2021 / 1-6 2022.
** Platí pouze pro tekuté formy.
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ÚvodníkNedávno jsem si opět ověřila, že vždy záleží hlavně na tom, jak určitou situaci každý osobně 
vnímá, tedy zda mu pomyslná sklenička přijde poloprázdná, nebo zpola plná. A také jsem se pře-
svědčila, že je dobré se držet doporučení odborníků a v rámci zachování duševního zdraví sledo-
vat zprávy a informace z domova i ze světa po skutečně malých dávkách. Co mě o tom znovu 
přesvědčilo? Před časem jsem zhlédla televizní zprávy, v nichž byla mimo jiné reportáž o tom, jak 
důchodci vítají, že od letošního září se budou jejich důchody valorizovat. Televizní štáb mimo jiné 
navštívil seniorku, která si k obědu chystala brambory se zelím. Reportérka se při té příležitosti 
optala, jak často mívá k obědu maso. Důchodkyně odvětila, že jednou či dvakrát týdně. Přes-
tože nevypadala, že by z toho, že nejí maso každý den, byla nějak frustrovaná, jen těžko se 
dalo zbavit dojmu, že hlavním cílem reportáže bylo ukázat, že na každodenní koupi masa 
důchodci peníze běžně nemají, a proto jsou nuceni jíst pokrmy, jako jsou brambory se 
zelím. 
O několik dnů později se mi do ruky dostaly materiály o rostlinných alternativách živo-
čišných produktů, jejichž nabídka se v tuzemsku neustále rozrůstá. Součástí těchto 
materiálů byly také výsledky letošního dubnového průzkumu FMCG Gurus pro organi-
zaci ProVeg Česko, z nichž vyplynulo, že počet českých spotřebitelů, kteří nějakým 
způsobem omezují konzumaci živočišných produktů, od konce roku 2020 vzrostl 
o 10 %. Například osob, které konzumují maso jen občas, je v Česku aktuálně 27 %. 
Nejčastěji uváděným důvodem omezování konzumace masa je názor, že nejíst maso 
je zdravější.
V žádném případě nechci zlehčovat současnou situaci, kdy mnoho lidí, a to zdaleka ne jen 
důchodců, musí dvakrát obrátit každou korunu, koupi některých věcí musí odložit a obává 
se, jak to bude dál s cenami energií, potravin a podobně. Nicméně reportáže o tom, že 
někdo jí maso jen dvakrát týdně a do svého jídelníčku zařazuje jednoduchá jídla 
jako například brambory se zelím, které se snaží vyvolat dojem, jak chudě se 
někteří lidé musí stravovat, jsou takříkajíc mimo mísu. Většina z nás ne-
pracuje v lese jako dřevorubci, takže nemá nikterak velký energe-
tický výdej, čemuž by měl odpovídat i příjem. Jíst denně maso 
není pro většinu z nás ani nezbytné, ani vhodné, přičemž mnozí 
jeho konzumaci záměrně omezují bez ohledu na svou finanční 
situaci. A pokud jde o brambory a zelí, je to rozhodně 
pokrm, který díky svému obsahu vitaminů a vlákniny na-
šemu zdraví velmi prospívá. A to bez ohledu na to, zda ži-
jeme ve větším či menším blahobytu. 

Markéta Grulichová
šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

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

Vždy záleží  
na úhlu pohledu.
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Hlavní téma: 
JAK ÚSPĚŠNĚ PROJÍT KRIZÍ?
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KONGRES SE KONÁ DÍKY PODPOŘE TĚCHTO PARTNERŮ:

15. kongres Pharma Profit přináší řadu novinek, například 
odpolední workshopy nebo psychologickou poradnu.

Partner třídění: Mediální partner: Organizátoři:

Č A S O P I
S

Pro každého účastníka kongresu 
je připraven dárek



ZA TÁROU
Mgr. Lubomír Mach

Hlavní téma: 
JAK ÚSPĚŠNĚ PROJÍT KRIZÍ?

PHARMA
     PROFIT

Kongres+15

6. 10. 2022 
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC

KONGRES SE KONÁ DÍKY PODPOŘE TĚCHTO PARTNERŮ:

15. kongres Pharma Profit přináší řadu novinek, například 
odpolední workshopy nebo psychologickou poradnu.

Partner třídění: Mediální partner: Organizátoři:

Č A S O P I
S

Pro každého účastníka kongresu 
je připraven dárek



PROGRAM
8.00–8.30
Registrace

8.30–9.00
Zahájení a úvodní slovo organizátora 
a zástupce České lékárnické komory 

9.00-10.00     
Ekonomika bez příkras 

aneb Co nás čeká a zřejmě 
nemine
  Současná složitá ekonomická situace u nás 

i ve světě a kde hledat její příčiny.
  Jaký další vývoj ekonomické situace lze očekávat a co 

ji může negativně i pozitivně ovlivnit.
  Je šance v rámci podnikání z pozice majitele 

lékárny dopady ekonomické krize alespoň částečně 
eliminovat? Jakých kroků se nebát a čeho se rozhodně 
vyvarovat?

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom, Trinity Bank

10.00-10.30     

Ekonomika lékárny aneb Jak levně 
nakupovat, draze prodávat a pozdě 
platit faktury

  U řady lékáren ekonomické a finanční 
řízení vstupuje na scénu v okamžiku, kdy 
se «něco děje». Mohou klesat tržby, růst 
náklady, snižovat se marže nebo třeba 
docházet peníze. 

  Víte ale, co dělat pro to, abyste se do krizového stavu 
nedostali? Chcete se připravit na horší časy, abyste 
je ustáli v takové kondici, která vám umožní úspěšně 

pokračovat v provozování lékárny? 

Ing. Filip Debef, majitel lékáren Cyrmex

10.30-11.00     

Aktuální informace k Wobenzymu 
a novinky Mucos Pharma

  Rozšíření portfolia v kategorii 
enzymů a kolagenů.

Jana Šlapáková, 
Senior Brand Manager Consumer 
Care CZ/SK Nestlé Health 
Science, MUCOS Pharma CZ s.r.o.

Simona Krystlová, Senior Brand Manager 
Consumer Care CZ/SK Nestlé Health Science, 
MUCOS Pharma CZ s.r.o.

11.00–11.30   Přestávka na kávu

11.30-13.00     

Panelová diskuse: 
O příležitostech a rizicích stability 
lékárenské péče v období krize

  Cílem panelové diskuse bude komplexně a interaktivně 
představit, rozebrat a prodiskutovat aktuální 
doporučení, budoucí příležitosti a rizika stability 
lékárenské péče v období krize se zaměřením na kvalitu 
a cenu péče a dostupnost léků.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA 
Panelisté: PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, 
majitel společnosti Pears Health Cyber
Ing. Michal Jurča, provozní ředitel, Benu ČR 
Mgr. Aleš Krebs, PhD., prezident ČLnK
Ing. Jan Rohrbacher, výkonný a obchodní ředitel 
Alliance Healthcare 
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6. 10. 2022 
CLARION CONGRESS 
HOTEL OLOMOUC

11.30–13.00 Testování a recenze: Léčiva, zdravotnické potřeby a doplňky stravy 
  Připravili jsme pro vás workshop o propagaci doplňků stravy a volně prodejných léčiv. 

Díky němu si ujasníte, co ještě podle zákona smíte a kde už se pohybujete na tenkém ledě. 
Především pokud chcete svůj produkt nabídnout nebo se zapojit do samotného testování 
či propagace známými influencery nebo dávat recenze na svůj web. 

Andrea Voříšková, advokátka, eLegal advokátní kancelář
Radek Černý, Head of Sales, Testuj.to
Prokop Holý, Influencer Marketing konzultant, Konektor Influencers

WORKSHOP 

13.00-14.00 Oběd

14.00-16.45 – SEKCE A
SEZONA NACHLAZENÍ
 POD DROBNOHLEDEM
Jak v lékárně odborně komunikovat s pacientem 
v případě samoléčby akutního kašle a při výdeji 
přípravků na podporu imunity.

14.00-15.00 Imunita
  Imunita – klíčová role slizniční imunity, dlouhodobá 

a krátkodobá/akutní podpora imunity.

15.00–15.30   Přestávka na kávu

15.30–16.45  Kašel
  Mukolytika a antitusika – fáze akutního kašle při 

nachlazení, porovnání účinnosti jednotlivých mukolytik 
a antitusik, mukolytika doporučená pro ambulantní 
léčbu onemocnění covid-19.

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

14.00-16.45 – SEKCE B
NOVINKY NA TRHU

14.00-14.30    

Synergické efekty v tradičních 
bylinných směsích

  Základní principy účinkování léčivých 
rostlin na základě EBM (Evidence based 
medicine).

  Na příkladech bude předvedeno, kdy lze 
a nelze synergický účinek očekávat. Před-
náška by tak měla ukázat lékárníkům i vý-
robcům bylinných směsí, jak vhodně sestavit 
bylinnou směs, případně vyhodnotit účinnost 
bylinných směsí, které již na trhu jsou.

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

14.30–15.00     
Dopady inflace na cenovou politiku 
v retailových lékárnách v ČR

  Během posledního roku pozorujeme 
v retailových lékárnách značné pohyby 
a rozdíly v cenách. Nastavení správné 
cenové politiky ve vysoce inflačním 
prostředí je tak jedním z klíčových 
elementů úspěchu lékárny v současné době. 
Prezentace nabídne unikátní pohled na 
cenové dění analyzované pomocí nástroje 
Price Analytics s využitím reálných 
prodejních dat z lékáren v jednotlivých 
regionech České republiky.

Ondřej Frič, product manager, IQVIA

15.00–15.30   Přestávka na kávu

15.30–16.45   
Jak může dispenzační robot 
pomoci v moderní lékárně 

  Příběh o tom, jak největší slovenská 
lékárenská síť  implementovala do svých 
lékáren robota na výdej léků, a co jí k tomu 
vedlo.

Mgr. Lukáš Malý, Dr. Max SK

16.45–17.00   Tombola, rozloučení

JAK ÚSPĚŠNĚ 
PROJÍT KRIZÍ?

LETOŠNÍ TÉMA: 

Martina Králová
Project manager
Tel.: +420 733 188 184
martina.kralova@atoz.cz

Registrujte se na 
www.kongrespp.cz

Majitelé a pracovníci lékáren mají vstup ZDARMA!

Změna programu vyhrazena.

Další informace 
o programu najdete zde:

www.kongrespp.cz/program

Službu psychologa nebo kouče můžete 
využít přímo v průběhu konání kongresu.
Poradenská činnost je zaměřená na vaši 
osobnost, psycholog se zabývá tím, co vás 
ovlivňuje z minulosti, a kouč se věnuje využití 
vašeho potenciálu do budoucna.
Mgr. Alexandr Tomeček, Psychologie pro praxi s.r.o.
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WORKSHOP: SEZONA NACHLAZENÍ 
POD DROBNOHLEDEM
●   Jak v lékárně odborně komunikovat s pacientem 

v případě samoléčby akutního kašle a při výdeji přípravků
na podporu imunity.

●   Imunita – klíčová role slizniční imunity, dlouhodobá 
a krátkodobá/akutní podpora imunity

●   Mukolytika a antitusika – fáze akutního kašle při nachlazení, 
porovnání účinnosti jednotlivých mukolytik a antitusik, mukolytika 
doporučená pro ambulantní léčbu onemocnění covid-19

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

Partnerem workshopu je společnost 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

 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
V Praze se sešli ministři 
zdravotnictví členských států EU
Hlavními tématy neformálního jednání byly ev-
ropská pomoc ukrajinskému zdravotnímu sys-
tému, očkování a důvěra v něj, boj s rakovinou 
a závěry červencové onkologické konference 
českého předsednictví. Jednání se zúčastnili 
také zástupci Švýcarska, Norska a Islandu, ko-
misařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella 
Kyriakides, ředitelka Evropského střediska pro 
kontrolu a prevenci nemocí Emer Cooke, ředi-
telka Evropské agentury pro léčivé přípravky An-
drea Ammon a ředitel WHO pro evropský region 
Hans Kluge. Program byl rozdělen do několika 
tematických bloků, které se věnovaly prioritám 
českého předsednictví v oblasti zdravotnictví. 
V bloku věnovaném očkování se ministři shodli 
na důležitosti vrátit populaci důvěru v něj. Závěry 
této diskuse mají vyslat jasný politický signál 
v boji proti trendu klesající proočkovanosti a za-
mezit prohlubující se polarizaci názorových sku-
pin. Ministři zdůraznili během diskuse potřebu 
nalezení řešení na evropské úrovni, neboť pouze 
koordinovaný přístup dosáhne nejlepších mož-
ných výsledků. Očkování bylo na pořadu i další 
části jednání, kdy se pod záštitou Evropské ko-
mise a CZ PRES konalo zasedání výboru HERA 
na úrovni ministrů za přítomnosti představitelů 
společnosti Bavarian Nordic, BioNTech, Pfizer, 
Moderna. Tématem jednání s první zmíněnou 
společností byla otázka očkování proti opičím 
neštovicím. Jednání se společnostmi BioNTech, 
Pfizer a Moderna se věnovalo hlavně nadbytku 
očkovacích látek proti covidu-19 a flexibilitě bu-
doucích i současných smluv s výrobci.

Společnost Stada ČR má nového 
generálního ředitele
Česká pobočka předního evropského dodava-
tele léků Stada má nového generálního ředitele. 
Martin Šlégl střídá na pozici generálního ředitele 

firmy Stada Česká republika Tomáše Mihála 
a do společnosti přináší více než desetileté pro-
fesní zkušenosti. Svou kariéru zahájil ve společ-
nosti Roland Berger jako management 
konzultant v různých průmyslových odvětvích pro 
oblast Evropy. Poté přešel do oboru zdravotnic-
tví, konkrétně do společnosti IQVIA, kde působil 
osm let. Začínal jako senior konzultant, později 
se stal regionálním ředitelem pro jihovýchodní 
Evropu a z této pozice vedl poradenství a real-
-world evidence společnosti na celkem deseti tr-
zích. V posledních čtyřech letech zastával post 
generálního ředitele pro Českou republiku a Slo-
vensko, z něhož úspěšně řídil fungování společ-
nosti v různých segmentech zdravotnictví.

Češi vedou mezi Evropany v on-line 
nákupech léků
DPD, součást největší sítě balíkové přepravy 
v Evropě, na základě svého nejnovějšího vý-
zkumu E-shopper Barometer analyzovala on-line 
nákupní chování zákazníků v Evropě i v Česku. 
Dvě hlavní kategorie, ve kterých se výrazně lišíme 
od evropského průměru, jsou léky a knihy. Za-
tímco ve zbytku Evropy nakupovalo on-line léká-
renské zboží pouze 30 % lidí, v ČR to byla téměř 
polovina – 48 %. Naopak u knih se ukazuje 
opačná tendence – Češi jsou s 38 % výrazně pod 
evropským průměrem (46 %). V České republice 
i ve zbytku Evropy se umístila na vrcholu žebříčku 
standardně móda (54 %, 58 %), následuje obuv 
(52 %, 50 %) a zdraví a krása (49 %, 48 %). Již 
dlouhodobě je jednou z nejoblíbenějších katego-
rií také zboží pro volný čas (48 %) na rozdíl od 
ostatních Evropanů (39 %). Boom zaznamenalo 
čerstvé jídlo a nápoje, které si v Česku i v Evropě 
objednávalo shodně 35 % respondentů, potra-
viny pak 27 % (ev. průměr 31 %). V roce 2021 
proběhlo 15,5 % všech nákupů on-line. Pro 48 % 
nakupujících Evropanů na internetu se tato čin-
nost stala pravidelnou, k čemuž zásadně při-

spěla pandemie. Objevily se nové skupiny 
nakupujících, jako jsou senioři, kteří si nákup on-
-line dříve nikdy nevyzkoušeli, ale kvůli uzavření 
kamenných obchodů ho využil každý desátý. Nako-
nec si natolik zvykli, že v nákupech on-line pokra-
čují i po uvolnění všech restrikcí.

V tuzemsku potvrzen již čtvrtý 
případ záškrtu
Od května 2022, kdy Národní referenční laboratoř 
(NRL) pro pertusi a difterii Státního zdravotního 
ústavu (SZÚ) potvrdila v ČR letos první a raritní 
formu difterie neboli záškrtu u pacientky v Kraji 
Vysočina, jsou v Česku zaznamenány další tři pří-
pady. Státní zdravotní ústav na vyžádání provedl 
během srpna a září specializovanou laboratorní 
diagnostiku zaslaných vzorků od dvou osob z Mo-
ravskoslezského a jedné ze Zlínského kraje. „Ná-
rodní referenční laboratoř potvrdila dva případy 
záškrtu vyvolané C. diphtheriae (typem bakterie 
přenášené primárně z člověka na člověka) u dvou 
sourozenců v dětském věku. Další případ u starší 
pacientky je vyvolaný C. ulcerans (typ bakterie, 
kterou mohou přenášet i zvířata). Případy včetně 
nastavení příslušných opatření jsou řešeny místně 
příslušnými krajskými hygienickými stanicemi,“ 
uvedla vedoucí NRL pro pertusi a difterii Mgr. Jana 
Zavadilová.
„V České republice se záškrt dříve řadu let nevy-
skytoval, protože jeho výskyt značně omezilo po-
vinné očkování, které začalo už v roce 1946. 
Riziko nákazy se obecně zvyšuje s věkem, s pokle-
sem ochranných protilátek po očkování a většinou 
má souvislost s kontaktem s neočkovanými oso-
bami nebo s cestováním do zahraničí,“ vysvětluje 
MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., zástupkyně ve-
doucího Oddělení epidemiologie infekčních ne-
mocí SZÚ. Poslední dřívější případ záškrtu byl v ČR 
zaznamenán v roce 1995 a poslední dvě úmrtí na 
záškrt byla evidována v Československu v roce 
1969.

Počet pacientů v dětských 
psychiatrických ambulancích 
výrazně stoupl
Dětští psychiatři mají v ordinacích o polovinu více 
pacientů než v roce 2010. V roce 2019 bylo pa-
cientů téměř 60 tisíc, následné dva roky pande-
mie covidu-19 situaci ještě zhoršily. Řekl to 
náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 
Ivan Duškov. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská 
práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové je i kvůli ne-
dostatečným kapacitám péče potřeba ohroženým 
dětem pomáhat ještě před tím, než budou potře-
bovat psychiatra. „V každé školní třídě jsou tři až 
čtyři děti, které jsou ve vážném riziku duševního 
onemocnění,“ uvedla K. Laurenčíková. Vychází ze 
studie WHO, která mapovala výskyt duševních po-
ruch u dospělých v různých zemích včetně ČR. 
Přesná data o tom, kolik dětí či ohrožených rodin 
potřebuje nějakou formu psychosociální podpory, 
stát ale podle ní nemá. Ve větším riziku jsou rodiny 
dětí z vyloučených lokalit, s dětmi se zdravotním 
postižením nebo se speciálními potřebami, ale 
také obecně rodiny s malými dětmi nebo samoži-
vitelé.
Děti a mladiství se stále častěji potýkají s úz-
kostmi a depresemi, závislostmi, poruchami pří-
jmu potravy a roste počet sebevražedných 
pokusů. Jen počet dívek ve věku od 15 do 19 let 
s poruchami příjmu potravy, jako jsou anorexie, 
bulimie nebo přejídání, se za posledních pět let 
zvýšil o 57 procent. Sebevražda je druhou nejčas-
tější příčinou úmrtí mladých do 24 let, od roku 
2010 skoro o čtvrtinu přibylo dětí hospitalizova-
ných kvůli sebepoškozování, uvedla VZP.

Lék na spinální svalovou atrofii 
bude hrazen ze zdravotního 
pojištění
Léčivý přípravek Spinraza na terapii spinální sva-
lové atrofie bude nově hrazen z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění. Jde o výsledek 
historicky prvního zasedání Poradního orgánu mini-
stra zdravotnictví pro úhradu léčiv určených k léčbě 
vzácných onemocnění, jehož členy jsou zástupci 
státu, zdravotních pojišťoven, odborných společ-
ností a pacientských organizací. Jak vyplývá z tis-
kové zprávy MZ ČR, ministr zdravotnictví vydal 
závazné stanovisko pro Státní ústav pro kontrolu 
léčiv (SÚKL), který následně vydá definitivní rozhod-
nutí. V tomto prvním případě se jednalo o posou-
zení inovativní kauzální léčby pacientům se spinální 
svalovou atrofií, která přináší zlepšení kvality života 
a zásadně doplňuje současnou multioborovou 
symptomatickou péči, jež je pro pacienty a jejich 
rodiny/pečovatele extrémně náročná. Spinraza 
s léčivou látkou nusinersen je aktuálně v EU jedním 
ze tří registrovaných kauzálních léčivých přípravků 
pro diagnózu spinální svalové atrofie.
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Výrobci léků zahrnuti mezi 
chráněné odběratele plynu 
Pro výrobu léků je zemní plyn nezbytná komodita. 
Bez něj není možné léčivé přípravky vyrábět. Kvůli 
hrozbě nedostatku plynu v zimním období a s ohle-
dem na nutnost zachovat výrobu léčiv pro pacienty 
v Česku proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
změnilo vyhlášku o stavu nouze v plynárenství. Vý-
roba léčivých přípravků a léčivých látek je tak zahr-
nuta do skupiny F, tedy nejvíce chráněných 
odběratelů. „Nesmírně si ceníme pří-
stupu českého Ministerstva průmyslu 
a obchodu, které uznalo, že zacho-
vání výroby léčiv je ve veřejném zájmu 
a je důležité pro fungování zdravotnic-
tví. I nadále jsme připraveni spolu-
pracovat se státem ve zvládání 
současných nestandardních výzev, 
které mají vliv na dostupnost léků,“ 
říká výkonný ředitel České asociace 
farmaceutických firem Mgr. Filip Vru-
bel. 
Farmaceutické společnosti s výrobou 
léčivých přípravků nebo léčivých látek 
v České republice, které chtějí být za-

řazeny do skupiny F, o to nyní musejí požádat Minis-
terstvo zdravotnictví ČR. To jednotlivé podněty 
posoudí a zváží veřejný zájem, a pokud jej uzná, po-
žádá provozovatele distribuční soustavy o zařazení 
příslušného subjektu do skupiny F. „Naše členské 
firmy, které vyrábějí léčiva v České republice, žádat 
MZ ČR o zařazení do skupiny F budou,“ doplňuje 
Filip Vrubel.

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulár-
ních onemocnění – historicky největší tuzemský projekt tohoto typu, 
který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence. 
V jeho rámci budou prestižní instituce pomáhat pacientům s civilizač-
ními chorobami, které mají v součtu na svědomí několikanásobně víc 
životů než nádorová onemocnění. Týmy odborníků z IKEM, Fyziologic-
kého ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masary-
kovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy budou společně pracovat 
na hlubším poznání příčin vzájemně propojených chorob, na vývoji 
nových léků i větším zapojení moderních technologií v léčbě. V ČR trpí 
diabetem přes milion lidí a na problémy spojené s tímto onemocně-
ním jich ročně umírá více než 22 000. Kardiovaskulární choroby mají 
na svědomí více než 36 000 úmrtí ročně. To je hlavní důvod, proč se 
spojují přední české vědecké a vzdělávací instituce do Národního in-
stitutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. 
„Cílem projektu je nejen účinněji předcházet těmto onemocněním, 
ale také je co nejefektivněji léčit. Díky němu budeme schopni mno-
hem rychleji do praxe promítat poznatky získané experimentálním vý-
zkumem. Pacienti se tak snáze a efektivněji dostanou k novým 
léčebným postupům a opatřením,“ vysvětluje hlavní vědecký koordi-
nátor a iniciátor celého projektu prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., 
přednosta Centra diabetologie IKEM.

Společný boj proti 
obezitě, cukrovce 
a onemocnění srdce
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ptávku. Pro trh consumer health byl před 
pandemií typický relativně stabilní růst, v ob-
dobí 2017–2019 průměrně 6,7procentním 
tempem. Pandemie covidu-19 tento vývoj 
posílila a průměrné tempo růstu prodejů na 
CH trhu se tak v období 2020–2021 zvýšilo 
na osm procent. Pro kategorii OTC produktů, 
které jsou v segmentu consumer health do-

Pokud jde o lékárenský 
trh, s trochou nadsázky se 
dá říct, že poslední roky se 
na něm takřka vše spojuje 
s covidem-19. Pojďme se 
na úvod ale podívat na 
roky před startem pande-
mie. Co bylo v tuzemsku 

v předcovidových letech 
charakteristické pro 
takzvaný consumer health 
trh (CH)? Které kategorie 
rostly, které naopak stag-
novaly, jaké trendy péče 
o zdraví se do prodejů pro-
mítaly?

V posledních letech se na retailovém trhu 
českých lékáren odehrála spousta změn, 
které v našich datech monitorujeme přes 
IQVIA panel lékáren zahrnující veřejné části 
kamenných lékáren a lékárenské e-shopy. To 
nám umožňuje sledovat transakce v konco-
vých cenách včetně DPH, a tím i sledovat 
ekonomické dopady na cenotvorbu a po-

TVÁŘÍ V TVÁŘ

T

Lékárenský trh prošel v uplynulých letech poměrně bouřlivým vývojem, který lze nejlépe dokumentovat na přesných 
datech. Na to, co tato data naznačují, v čem se tuzemský lékárenský trh nejvíce proměnil a co lze předpokládat 
z hlediska jeho budoucího vývoje, jsme se podívali s Ondřejem Fričem, MSc, associate directorem, product management, 
marketing & data supplier relations, Czech Republic & Slovakia společnosti IQVIA.

Ukazuje se, že
lékárně přináší profit 
rozšíření její působnosti
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minantní, jsou charakteristické významné se-
zonní výkyvy, především slabé jarní a letní 
měsíce a silné měsíce předvánoční. Tyto roz-
díly přetrvaly i během pandemie, ale v letních 
obdobích prodeje výrazně posílily. Například 
prodeje v nejslabším měsíci roku 2021, 
květnu, byly o 13 procent vyšší než v srpnu, 
nejslabším měsíci předpandemického roku 
2019. Vyšší tržby prodejců v jarních a letních 
měsících se přitom projevují i v letošním 
roce, kdy již většinu roku trávíme bez proti-
epidemických omezení. Letos dosud nej-
slabší měsíc, květen, přinesl prodejcům tržby 
dokonce vyšší o 41 procent než již zmíněný 
srpen roku 2019.

A jak to vypadalo například 
v segmentu zdravotních po-
třeb či doplňků stravy?
Zdravotní potřeby a výživové doplňky rostly 
v letech 2018–2019 ze všech oblastí nej-
rychleji, a to stabilním průměrným 7,5pro-
centním tempem. Oproti tomu segmenty 
osobní hygieny a dermokosmetiky spíše 
stag novaly. Za nimi se s průměrným 6,5pro-
centním tempem růstu pohybovaly volně 
prodejné léky, které si ovšem dlouhodobě 
drží téměř 70procentní podíl na celém CH 
trhu. Následovaly segmenty osobní hygieny 
a dermokosmetiky, které rostly průměrně 
o pět procent. U osobní hygieny a dermo-
kosmetiky je také velmi výrazná sezonnost, 
která vrcholí před Vánocemi, a nepřerušila ji 
ani pandemie koronaviru. V případě dermo-
kosmetiky navíc sledujeme ještě jeden, 
předprázdninový výkyv, který je způsobený 
především vysokou poptávkou po opalova-

cích přípravcích. V jednotlivých OTC skupi-
nách dlouhodobě vedly produkty proti 
chřipce a nachlazení následované léky proti 
bolesti. V posledním předpandemickém 
roce 2019 také významně rostla třetí nejpro-
dávanější kategorie vitaminů a doplňků 
stravy o 11 procent. Za zmínku stojí i pro-
dukty podporující trávení s osmiprocentním 
tempem růstu v témže roce. 

Zajímalo by mě, jak vypa-
dalo srovnání se zahrani-
čím, respektive s Evropskou 
unií (EU)? Lišila se Česká 
republika v rámci uvede-
ného trhu v něčem opravdu 
výrazně?
Velké rozdíly mezi evropskými státy jsme 
sledovali zejména v případě internetových 
prodejů, kde Česká republika patřila mezi 
lídry už před pandemickou krizí. Především 
ve srovnání s ostatními státy Visegrádské 
čtyřky (V4) internetové lékárny v Česku ge-
nerovaly daleko větší podíl tržeb a překonaly 
v růstu i mnoho států západní Evropy. 

Když se přesuneme ke zmi-
ňovanému covidovému ob-
dobí, co bylo v letech 2020 
a 2021 pro lékárenský trh 
typické? A do jaké míry se 
prodeje v jednotlivých kate-
goriích konkrétně na CH 
trhu v uvedených letech li-
šily? 
V první řadě je třeba zmínit rostoucí roli in-
ternetu. Ačkoliv kamenné lékárny stále ge-

nerují většinu tržeb s 86procentním podílem 
v roce 2021, pro internetové lékárny situace 
představuje 88procentní nárůst mezi lety 
2019 a 2021. Česká republika je tak 
opravdu v podílu on-line prodejů CH pro-
duktů daleko před ostatními státy skupiny 
V4. Pořadí prvních dvou internetových nej-
populárnějších kategorií se během pande-
mie nezměnilo: stále jde o vitaminy 
následované léky proti bolesti, pouze nás-
kok vitaminů se velmi markantně zvýšil. Nej-
více zasaženým sektorem CH trhu byla 
dermokosmetika. Kvůli omezení cestování 
neproběhl v roce 2020 již zmíněný sezonní 
výkyv před létem, kdy lidé nakupují krémy 
na opalování, a tržby v dermokosmetice tak 
bývají dokonce vyšší než před Vánocemi. 
Loni, kdy se pravidla pro cestování již uvol-
nila, se situace vrátila do normálních hladin.
Zajímavá situace nastala i ve srovnání jed-
notlivých OTC kategorií. Pandemie narušila 
dlouhodobou dominanci léků proti chřipce 
a nachlazení, v roce 2020 ji dokonce před-
běhla kategorie vitaminů, která se historicky 
pohybovala až na třetím místě. Důvodem 
byla hygienická nařízení, která kromě šíření 
covidu dopadala i na prodeje spojené s tra-
diční chřipkovou vlnou, které jsou obvykle 
na podzim velmi vysoké. Lidé se také více 
zaměřili na prevenci, a především v prvních 

měsících pandemie se projevil silný efekt 
předzásobení. Loni se pořadí kategorií sice 
vrátilo na původní pozice, prodeje vitaminů 
ale stále rostou a kategorie léků proti 
chřipce a nachlazení tak nezískala zpět svůj 
předcovidový náskok. Pandemickou ano-
málií je kategorie testovacích zařízení, do níž 
spadají i testy na covid-19. Před pandemií 
se nenacházela ani v první desítce, loni se 
ale stala pátou kategorií s nejvyššími trž-
bami, na internetu dokonce třetí nejprodá-
vanější. Přes 20 procent všech samotestů 
na covid-19 prodaných v lékárnách se ve 
zmíněném roce nakoupilo on-line, pro srov-
nání v roce 2019 se v celé kategorii testova-
cích zařízení na internetu prodalo přibližně 
devět procent.

Covid-19 je tu sice stále 
s námi, ale letošek se od mi-
nulých dvou let přece jen 
liší kupříkladu tím, že děti 
nebyly na distanční výuce 
a podobně. V jaké míře se 
prodejní covidové trendy, 
například enormní po-
ptávka po vitaminu D, pro-
jevují v současnosti? 
Subkategorie vitaminů A a D zaznamenala 
nejvyšší prodeje v druhé vlně covidu, tedy 

ANI LÉKÁRENSTVÍ NESMÍ  
ZAOSTAT V INOVACÍCH

„Podíváme-li se na lokální trendy jak u řetězcových lékáren, 
tak u některých inovativních virtuálních řetězců, zjistíme, že se 

působnost lékáren rozšiřuje. Tento trend je patrný i v zahraničí, kde 
v lékárnách například doplňkový prodej zabírá majoritní část plochy 

oficíny a hraje tam hlavní roli. Každá speciální aktivita, ať už jde 
kupříkladu o různé služby typu prevence či očkování, spojení lékárny 

s oční optikou, zavedení digitálních aplikací v rámci pacientských 
programů, je pro lékárnu dalším zdrojem příjmů. Ani lékárenství se 

nevyhne inovacím, protože v jakémkoliv byznysu platí, že pokud 
neděláte inovace a nejdete s dobou, jednoho dne zjistíte, že zákazník 

odešel jinam. A lékárenství v tomhle není výjimkou.“
ONDŘEJ FRIČ

inzerce

www.erdoherbal.cz

Extrakty z proskurníku a tymiánu pro zdravé dýchací cesty,
propolis a niacin pro normální stav sliznic. 

ERDOHerbal medový sirup obsahuje 
přírodní složky rozpuštěné v medu ověřené kvality a původu.

Neobsahuje řepný cukr, alkohol, konzervanty a jiná aditiva. Doplněk stravy.

PŘÍRODNÍ SIRUP VYSOKÉ KVALITY
S láskou k přírodě a našim dětem

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz
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tiky, zejména u opalovacích krémů, kde kvůli 
omezením cestování v roce 2020 došlo 
k propadu, již můžeme sledovat návrat na 
původní úroveň. Pro český trh je pro srov-
nání nejrelevantnější sousední Slovensko, 
kde jsme pozorovali podobné nákupní cho-
vání a trendy spojené s protipandemickými 
opatřeními. Celoevropskou optikou lze říci, 
že trh consumer health reflektoval vývoj 
pandemických vln a opatření v podobném 
trendu až na výrazně vyšší růst e-commerce 
v Česku.

E-commerce se skloňuje ve 
všech pádech. Jak se vyví-
jela v posledních letech? Je 
znát její neustálý růst, 
který ve stejné míře pokra-
čuje i po opadnutí pande-
mie z let 2020/2021? 
Jak již bylo zmíněno, nárůst tržeb 
e-commerce byl během pandemie obrov-
ský. Před ní vygeneroval internet 8,5 pro-
centa tržeb z celkového obratu consumer 
health. Nyní je to už přes 13 procent. Na 
druhou stranu pozorujeme, že vysoké ná-
růsty internetových lékáren pravděpodobně 
nebudou po pandemii pokračovat. 
E-commerce bude svůj již vysoký podíl dále 
navyšovat, jen ne v tak rychlém tempu. Ra-
pidní expanzi lékárenských e-shopů lze ilus-
trovat i v absolutních číslech: za 12měsíční 
období od července 2021 do června 2022 
vygenerovaly obrat přesahující čtyři miliardy 
korun, zatímco v roce 2019 přitom tržby jen 
lehce přesáhly dvě miliardy korun.

Které kategorie v rámci on-
-line prodejů nejvíc posílily 
a jak vypadá jejich letošní 
vývoj v lékárenských 
e-shopech?
Loni do internetových prodejů zasáhla výše 
zmíněná kategorie testovacích zařízení, 
která se dostala až na třetí místo. V letošním 
roce se už jejich prodeje vrátily do původ-
ních hladin, v přehledu 12měsíčního období 
od července 2021 do června 2022 testy ne-
figurují mezi TOP 5 nejprodávanějšími kate-
goriemi. Na internetu byly nejsilnější 
kategorií vitaminy už před pandemií. Během 
ní ale došlo k masivnímu nárůstu – v roce 
2020 se jejich on-line tržby více než zdvoj-
násobily. Díky tomu tyto produkty ve sledo-
vaném období na internetu dominovaly 
s téměř 16procentním podílem na trhu. 
Dvojkou na e-commerce trhu jsou léky proti 
bolesti s osmiprocentním podílem následo-
vané dámskou kosmetikou s podílem sedm 
procent v době od července 2021 do června 
2022. TOP 5 uzavírá dětská výživa s podí-
lem 6,5 procenta a léky proti chřipce a na-
chlazení se šesti procenty.
Rostoucí roli e-shopů potvrzuje i fakt, že se 
prodeje v drtivé většině kategorií na internet 
přesouvají ať už rychlejším, či pomalejším 
tempem. Mezi lety 2019 a 2021 měla vůbec 
nejvyšší podíl prodejů na internetu, srovná-
me-li důležité kategorie, dámská kosmetika. 
On-line se nakoupí téměř třetina celkového 
obratu kategorie. Následuje dětská výživa 
s 28procentním podílem a unisexová  

síce, a sice března, tržby překonaly 
100 milionů korun, přičemž březnový prů-
měr v letech 2018–2019 byl necelých 
27 milionů Kč. Březen 2020 byl měsícem, 
kdy byly v ČR potvrzeny první případy one-
mocnění covidu-19. K dalšímu nárůstu,  
ačkoliv nižšímu, došlo na konci roku 2021 
stejně jako v případě výše zmíněných vita-
minů A a D. Také od začátku letošního roku 
je znát téměř 70procentní propad, na němž 
mají ale opět svůj podíl obecně slabší letní 
měsíce a tendence spotřebitelů předzásobit 
se preventivními přípravky při nástupu covi-
dové vlny. Aktuální zůstává i vývoj interneto-
vých prodejů. On-line lékárny sice nerostou 
již tak rychlým tempem jako v minulých 
dvou letech, nicméně růstový trend se neza-
stavuje a obraty jsou stále mnohem vyšší 
než v předpandemických letech. Například 

jen za první pololetí roku 2022 internetové 
tržby již překonaly celý rok 2019. Celkově 
můžeme konstatovat, že pro trh consumer 
health byly pandemické roky 2020 a 2021 
silné, a CH trh celkově získal na hodnotě, 
kterou si stále udržuje.

Existuje ještě nějaká kate-
gorie, která ovšem přímo 
nesouvisí s covidem a která 
byla v předcovidovém ob-
dobí na vzestupu, ale pak 
kvůli jiným starostem 
v souvislosti s pandemií její 
prodeje stagnovaly, a poté 
opět začaly dost růst, pří-
padně naopak takříkajíc 
zamrzly?
Kromě již zmíněné dermokosmetiky a léků 
proti kašli jsou to například kojenecké do-
plňky, které se v roce 2020 propadly 
o 16 procent oproti předchozímu roku. Dů-
vodem byl výkyv v podkategorii dětských 
nosních odsávaček. Příčiny nelze s jistotou 
vysvětlit, pravděpodobně má ale na pro-
padu svůj podíl snížené šíření respiračních 
onemocnění během roku 2020. Podobné 
výkyvy pozorujeme i u některých dalších ka-
tegorií, například náplastí, kde jsou prodeje 
znovu na předcovidové úrovni, což lze 
možná spojit s jejich menším využitím v ob-
dobí vládních omezení pohybu.

Jak se lékárenský trh vyvíjí 
letos? Je už třeba znát, že by 
byla některá z kategorií 
ovlivněna ekonomickou či 
geopolitickou krizí? 
Pozorujeme, že v Evropě v posledních měsí-
cích ojediněle dochází k výpadkům dodávek 
léků. Ty jsou většinou způsobeny problémy 
v mezinárodní dopravě a sníženým obje-
mem výroby, ke kterému některé farmaceu-
tické firmy přikročily v reakci na propady 
tržeb v pandemických letech. Tyto výpadky 
se nevyhnuly ani České republice, kde chybí 
například některé výrobky na alergie, na sní-
žení teploty a další potíže. Nicméně je do-
stupná celá řada alternativních produktů, 
která je v lékárnách v dostatečném množ-
ství. Se stejnými problémy se potýkají lé-
kárny i v některých dalších evropských 
zemích.

A vrací se i nadále rozlo-
žení v rámci kategorií na 
„předcovidové pořádky“, 
nebo je ještě u určitého sor-
timentu znát výkyv odstar-
tovaný pandemií? Lišíme se 
v něčem výrazně od zahra-
ničí?
Vývoj není stejný u všech kategorií, v obecné 
rovině ale můžeme konstatovat, že se si-
tuace vrací do čísel před začátkem pande-
mie u těch produktů, jejichž prodeje byly 
buď uměle podpořeny, nebo naopak utlu-
meny hygienickými opatřeními. Především 
jde o kategorii testovacích zařízení – pokud 
nebude opět zavedeno povinné testování na 
covid-19, tržby pravděpodobně klesnou na 
původní hladiny. Stejně tak u dermokosme-

v zimě 2020/2021, a následně na konci 
roku 2021, kdy byly prodeje ale nižší než 
v první zmíněné zimě. Od začátku roku 2022 
se tržby opět propadly o více než 70 procent 
oproti poslednímu covidovému maximu, což 
kopíruje propad v letních měsících minulého 
roku následující po konci covidové vlny. Co-
vidový trend tedy v tomto směru pokračoval 
a svou roli hrála i sezonnost. Jestli se pro-
deje ustálí, nebo přijde další dramatický ná-
růst prodejů, bude nejspíše záležet na 
epidemickém vývoji v příštích měsících.

A co vitamin C, jak se u něj 
vyvíjely prodeje?
I v podkategorii vitaminu C sledujeme po-
dobný trend jako u vitaminů A a D. „Céčko“ 
zažilo největší boom hned na začátku pan-
demie na jaře 2020. Během jediného mě-

S
Sbíral zkušenosti  

na třech kontinentech
Vystudoval obor Marketingová komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy a MSc program Strategický marketing na Imperial College Business School 

London. Nyní působí Ondřej Frič coby marketingový profesionál ve společnosti IQVIA, 
kde má na starosti veškerou datovou agendu a inovace produktového portfolia 

sloužícího pro business inteligence ve farmacii. Předtím pracoval v investiční bance 
v New Yorku, kde do jeho kompetence spadal digitální marketing, automatizace a public 

relations. Kromě Severní Ameriky sbíral během své kariéry zkušenosti i v Evropě 
a jihovýchodní Asii.

Tváří v tvář 
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vaných a neregistrovaných 
přípravků? 
Před začátkem pandemie měl navrch seg-
ment OTC registrovaných produktů s při-
bližně 25procentním rozdílem, přičemž 
tento rozdíl se dlouhodobě pomalu snižoval. 
V posledních letech bylo na trh uvedeno 
značné množství nových neregistrovaných 
produktů a taktéž nových typů balení. 
Během pandemie OTC neregistrované pro-
dukty rozdíl zcela smazaly, nejvíce se přiblí-
žily v roce 2020. Z letošní situace můžeme 
zatím usoudit, že se rozdíl mezi segmenty 
pravděpodobně opět zvýší. Projevuje se 
i propad prodejů samotestů na covid-19, 
které patří mezi OTC neregistrované pro-
dukty, a zároveň návrat tržeb z produktů na 
chřipku a nachlazení, které jsou registro-
vané.

Jak si stojí z hlediska veli-
kosti prodejů a dynamiky 
růstu lékárenské sítě a ne-
závislé lékárny, srovnáme-
-li dobu před pandemií 
a současnost? 
Pandemie stvrdila výsledek dlouhodoběj-
šího trendu, kdy řetězcové lékárny doháněly 
dříve dominantní nezávislé lékárny. Ještě 
v roce 2019 držely nezávislé lékárny 47pro-
centní podíl na CH trhu, představující cel-
kový obrat 11,7 miliardy korun. Řetězce 
následovaly s 44 procenty, respektive s trž-
bami ve výši 11 miliard korun. Na interne-
tové lékárny, které jsou primárně vlastněny 
řetězci, ale tento kanál měříme zvlášť, připa-
dalo zbylých 8,5 procenta neboli 
2,1 mld. Kč. Během covidových let se situa – 
ce posunula a nyní mají kamenné řetězcové 
prodejny na CH trhu většinové postavení 

s 44,5procentním podílem představujícím 
12,8 miliardy korun, zatímco nezávislé lé-
kárny se propadly na 42 procent s obratem 
12,1 mld. Kč. Internet svůj podíl mezitím 
zvýšil na více než 13 procent a vygeneroval 
prodeje dosahující čtyři miliardy korun. 
Všechny tři skupiny vykazují růst tržeb, u ne-
závislých lékáren je ale nejpomalejší. Napří-
klad loni rostly ve srovnání s předchozím 
rokem čtyřprocentním tempem. U řetězců se 
prodeje ovšem meziročně zvýšily o 10 pro-
cent a na internetu dokonce o 22 procent. 
Internetové lékárny překonaly ty nezávislé 
dokonce i v absolutních přírůstcích: v roce 
2021 se odbyt na internetu zvýšil o 700 mi-
lionů korun, nezávislé lékárny vykázaly půl-
miliardový nárůst. První příčka v růstu 
v absolutních číslech nicméně patří řetězco-
vým lékárnám, které vygenerovaly obrat 
o 1,2 miliardy korun vyšší.

Co za tímto vývojem podle 
vás stojí?
Z mého pohledu lze přisoudit velkou část 
růstu v řetězcových lékárnách vysoké míře 
koordinovaných marketingových aktivit ve 
spolupráci s výrobci. Čím dál tím větší roli 
hraje horizontální rozšíření služeb, jako je 
kupříkladu možnost kožního vyšetření nebo 
beauty poradna, stejně jako vertikální rozší-
ření například v podobě mobilní aplikace 
pro správu zdraví pacientů. Zkušenosti ze 
zahraničí ukazují, že rozšiřování služeb 
a sortimentu tradiční lékárny, stejně jako 
inovace a digitalizace, mohou vést k výraz-
nému komerčnímu růstu lékárenského byz-
nysu.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

kosmetika s podílem ve výši 26 procent. 
Nejrychlejší přesun tržeb na internet sledu-
jeme u vůbec největší kategorie celkového 
CH trhu, u léků proti chřipce a nachlazení. 
Od roku 2019 do roku 2021 se podíl on-line 
prodejů na celkových prodejích více než 
zdvojnásobil, zatímco v kamenných lékár-
nách došlo k poklesu tržeb v uvedené kate-
gorii o 125 milionů korun, na internetu 
prodeje vzrostly o více než 110 milionů 
korun. V tomto období byl patrný silný pan-
demický efekt na on-line preference. Rychle 
se ale přesouvají i prodeje léků na krevní 
oběh a již zmíněná unisexová kosmetika.

Dosud jsme se bavili o con-
sumer health trhu, jak ale 
vypadá jeho srovnání s Rx 
trhem. Vyvíjely se tyto trhy 
stejně? 
Sektor consumer health rostl o devět pro-
cent a rostl rychleji než retailová část Rx 
trhu, která dosáhla dvouprocentního růstu. 
Rozdíl v absolutních číslech není tolik mar-
kantní, protože retailový Rx trh je stále větší: 
tržby Rx se v roce 2021 zvýšily na 41 miliard 
korun, u CH prodeje vzrostly na 29 miliard 
korun. Pro CH trh to znamená celkově 
41,5procentní podíl na trhu retailových lé-
káren. Zejména ve vysokoinflačním pro-
středí lze očekávat mnohem vyšší nárůsty 
prodejních hodnot v sektoru CH především 
kvůli nezávislé cenotvorbě. Tento trend po-
zorujeme i prostřednictvím našeho nástroje 
IQVIA Price Analytics, kde vidíme dopady 
cenové politiky na regionální úrovni v sou-
vislosti s poptávkou a prodaným množstvím.

A jak vypadá srovnání loň-
ského vývoje OTC registro-
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i pacienti. eRecept bez zásadních problémů 
ustál skokový nárůst SMS zpráv, které při vy-
stavování elektronických receptů lékaři pou-
žívali nejvíce. Jako významný projekt získal 
eRecept letos v červnu cenu na odborné 
konferenci INMED věnované digitalizaci čes-

Prostřednictvím systému eRecept vystavují 
lékaři každý měsíc miliony elektronických 
receptů. V době, kdy bylo kvůli onemocnění 
covid-19 potřeba omezit osobní setkávání 
na minimum, ocenili možnost vystavení 
eReceptu takzvaně na dálku jak lékaři, tak 

PHARMA FOKUS

P

eRecept  
nejprospěšnějším  
projektem v oblasti 
eHealth a digitalizace  
českého zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v letošním roce 
udělal další významný krok vpřed v elektronizaci. Stabilní 
systém eRecept, který byl v červnu oceněn za přínos 
v oblasti eHealth, se v letošním roce rozšířil o nové funkce. 
Nyní tak kromě vystavování elektronických receptů 
nabízí také evidenci aplikovaných vakcín (eOčkování) 
a elektronické poukazy na zdravotnické prostředky 
(ePoukaz). 
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Rychlá úleva
od suchého kašle 1,2

Sirup
s příchutí třešně

Kapky
s příchutí 

lesního ovoce

Periferní 
antitusikum 
účinné jako 
centrální 1, 2, 3

Méně sedace 
než centrální 
antitusika 1, 3

Neovlivňuje respirační 
funkce a zachovává
mukociliární clearance 1, 4

Literatura: 1. Aktuální SPC přípravku Levopront. 2. Dicpinigaitis PV et al.: Antitussive drugs - past, present, and future. Pharmacological Reviews 2014;66:468512. 3. Catena E., Daffonchio L.: Effi cacy and tolerability of levodropropizine in adult 
patients with non productive cough. Comparison with dextromethorfan. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 1997; 10:89-96. 4. Bossi R. et al.: Antitussive Activity and Respiratory System Effects of Levodropropizine in Man. Arzneimittel-
Forschung/Drug Research 1988;38-2:1152-1162. 

Levopront: S: Levodropropizinum 60 mg v 1 tabletě, 60 mg v 1 ml roztoku (kapek), 6 mg v 1 ml sirupu. I:  Bronchopulmonální afekce doprovázené dráždivým suchým kašlem. KI: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky. 
Pacienti s  bronchiální hypersekrecí nebo sníženou mukociliární funkcí. Výrazné snížení funkce jater. ZU: Používat pouze po důkladném zvážení rizika u pacientů s těžkou insuficiencí ledvin. Sirup obsahuje sacharózu, propylenglykol., 
tablety laktózu. NÚ: Velmi vzácně alergické reakce, točení hlavy, somnolence, palpitace, nauzea, malátnost. IT:  Používat s opatrností při podávání benzodiazepinů. TL:  Během těhotenství a  kojení kontraindikován. D: Kapky, Sirup: 
Dospělí a děti od 12 let 1 ml (20 kapek) roztoku nebo 10 ml sirupu až 3× denně. Děti 2–12 let 1 mg levodropropizinu/kg až 3× denně. Tablety: Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta až 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 
6 hodin. Držitel registračního rozhodnutí: Dompé farmaceutici S.p.A., Via San Martino 12,  20122, Milán Itálie Reg. č.: Tablety 36/586/16-C, kapky 36/555/99-C, sirup 36/556/99-C. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Datum poslední revize textu SPC: Tablety: 30. 10. 2020, Kapky: 3. 12. 2020, Sirup: 8. 4. 2021. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., 
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz
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kého zdravotnictví a stal se nejprospěšněj-
ším projektem v oblasti eHealth 
a digitalizace českého zdravotnictví.

Krok vpřed k eOčkování 
a ePoukazu
Na základě zákonných změn stál SÚKL 
v roce 2021 před velkým úkolem – připravit 
v systému eRecept dva zcela nové moduly 
(eOčkování a ePoukaz) a zprovoznit elektro-
nický recept na vysoce návykové látky, 
takzvaný recept s modrým pruhem. 
„Pustit se do rozšíření systému eRecept 
chce kuráž. Počítali jsme s tím, že ne každý 
má změny rád a věděli jsme, že výsledky 
naší práce budou takzvaně pod palbou. 
V těchto chvílích si ale vždy vzpomenu na 
dobu, kdy začínala povinná elektronická 
preskripce. Překonali jsme fázi silné kritiky 
a eRecept dostal šanci ukázat, co v něm je 
a jak dobrým a praktickým nástrojem může 
být. Byla bych ráda, aby si na to vzpomněli 
i ti, kteří eRecept před lety kritizovali nebo 
dokonce odmítali. Věřím, že jim dnes velice 
pomáhá,“ říká Mgr. Irena Storová, MHA, ře-
ditelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
Od začátku letošního roku je povinné do 
systému eRecept zapisovat aplikované 
vakcíny. Lidem se tak postupně vytváří 

elektronický očkovací průkaz, do něhož 
mohou nahlížet on-line a který je upozorní 
na blížící se dávku očkování. Systém je 
v provozu již déle než půl roku, za tu dobu 
do něj lékaři zapsali více než 800 tisíc zá-
znamů o provedené vakcinaci. Statistiky 
s počtem zápisů, zapojených lékařů a zdra-
votnických zařízení SÚKL pravidelně zveřej-
ňuje na www.epreskripce.cz. 
„Lékaři do systému vyplňují také číslo šarže 

vakcíny, se kterou očkují. Tato funkce je ve-
lice důležitá pro bezpečí pacienta. Během 
uplynulých měsíců byla díky ní například od-
halena vakcína, která neměla potřebná po-
volení. Pacient má také možnost si on-line 
zkontrolovat, ze které šarže byla vakcína, 
kterou se nechal očkovat. To může být velmi 
praktické, pokud by se u nějaké očkovací 
látky objevila závada v jakosti,“ vysvětluje 
Irena Storová. 

Aktuální statistika je dostupná zde:
https://www.epreskripce.cz/sites/default/
files/soubory/statistika_ockovani.pdf

Jak si vede ePoukaz?
Od 1. května 2022 funguje také ePoukaz, 
díky kterému je možné dostat elektronicky 
také poukaz na zdravotnické prostředky. 
Tato služba je pro lékaře a výdejny dobro-
volná a počet zapojených subjektů po-
stupně narůstá. „Za první tři měsíce provozu 
bylo vystaveno zhruba 17 500 elektronic-
kých poukazů na zdravotnické prostředky. 
Pokud pacient dostane ePoukaz, může jej 
uplatnit na více než tisíci výdejních mís-
tech,“ shrnula Irena Storová. 
Své ePoukazy, záznamy o očkování i eRe-
cepty nyní každý najde v nové mobilní apli-
kaci eReceptu, která je připravena ke 
stažení pro iOS i Android. Aplikace také 
umožňuje rodičům přidat si mezi své zá-
znamy i záznamy svých dětí. Díky této funkci 
pak budou mít přehled třeba i o blížícím se 
termínu jejich očkování. Přátelský je také 
způsob přihlášení – v nové aplikaci stačí po 
registraci už jen otisk prstu. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.lecimekasel.cz
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V minulém čísle jsme 
podrobně informovali 
o výsledcích studie formou 
mystery shoppingu, 
kterou koncem roku 2021 
realizovala společnost 
Market Vision. Mystery 
shopping byl zaměřen 
na odbornost expedice 
v lékárnách a na využití 
obchodního potenciálu při 
řešení bolesti pohybového 
aparátu a výsledky 
zmíněného mystery 
shoppingu byly představeny 
v rámci dubnového 
kongresu Pharma Profit 
v Praze. Tentokrát 
přinášíme odbornou 
analýzu těchto výsledků, 
s níž na uvedeném 
kongresu vystoupila 
PharmDr. Jana Matušková, 
lektorka dispenzační práce 
a řízení klíčových procesů 
v lékárnách.

PHARMA PŘÍPAD

P

 

Pro mystery shopping (MS) byl zvolen 
model, kdy dospělý člověk přichází do lé-
kárny a žádá lék proti bolesti. Často ho po-
bolívá koleno, důvodem je počínající artróza 
(jedná se o mírnou bolest), ale dnes je to 
horší než obvykle, proto chce něco silněj-
šího, co mu dobře a rychle zabere. Příčinou 
akutní bolesti je zřejmě krátkodobé přetížení 
kolene, protože předchozí den doma něco 
stěhoval. Pacient je nakloněn nabídce dal-
ších produktů v případě, že by mu to jeho 
problém pomohlo vyřešit.
„Pacient v rámci mystery shoppingu v lé-
kárně sdělil, že chce něco silnějšího na bo-
lest, protože ho bolí koleno. Na pozadí byla 
artróza, což se podařilo zjistit pouze pěti ex-
pedientům. Artróza byla zvolena proto, aby 
bylo zřejmé, že pacient možná potřebuje 
analgetika opakovaně a že je s tím potřeba 
počítat. Bylo také zadáno, že pacient přímo 
požádá o „něco silnějšího“. Tento požada-
vek byl zvolen proto, aby se ukázalo, zda ex-
pedienti v sortimentu analgetik dokážou 
porovnat jejich analgetickou účinnost, zda 

doporučí pacientovi analgetikum podle Ox-
fordské ligy, tedy v souladu s uznávaným 
medicínským postupem, nebo zda expedují 
podle jiných parametrů (pozitivní list nebo 
televizní reklama …),“ uvedla Jana Matuš-
ková.

Závazná pravidla
Jak doktorka Matušková zdůraznila, při ex-
pedici v lékárně, obecně při poskytování lé-
kárenské péče, je třeba postupovat podle 
platné legislativy, zejména podle zákona 
o zdravotních službách, v němž jsou pro ex-
pedici klíčové § 4 a § 28. Důležité je vědět, 
že pacient má právo, aby mu byla zdravotní 
služba, včetně lékárenské péče, poskytnuta 
na náležité odborné úrovni. Lékárna je po-
vinna zdravotní službu, tedy lékárenskou 
péči, takto pacientovi poskytnout. 
V zákonu o zdravotních službách je také 
přesně formulováno, co se rozumí náležitou 
odbornou úrovní: je to poskytování zdravot-
ních služeb podle pravidel vědy, podle uzná-
vaných medicínských postupů, při 

Pharma případ

Při výběru 
analgetika
rozhoduje
intenzita
bolesti 

Registrace a další informace: 
www.kongrespp.cz

Více na str. 6-7
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PANELOVÁ DISKUSE: O PŘÍLEŽITOSTECH A RIZICÍCH  
STABILITY LÉKÁRENSKÉ PÉČE V OBDOBÍ KRIZE
Cílem panelové diskuse bude prodiskutovat 

aktuální doporučení, příležitosti a rizika 

stability lékárenské péče v období krize.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA
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respektování individuality pacienta s ohle-
dem na konkrétní podmínky a objektivní 
možnosti. „Každá dispenzační práce by 
měla začínat tím, že zjistíme, kdo je pacient 
a co ho trápí, tedy o jakou bolest se jedná. 
Bez této informace nelze expedovat v sou-
ladu s doporučeným postupem na náležité 
odborné úrovni. Bez zjištění, kdo je pacient, 
nelze postupovat obezřetně s ohledem na 
případné souběžné diagnózy a medikaci,“ 
zdůraznila a připojila konkrétní výsledky: 
„V rámci mystery shoppingu 79 z celkového 
počtu 94 expedientů zjistilo, že se u pa-
cienta jedná o bolest kolene, několik zkuše-
ných pak ještě vypátralo, že ho trápí 
i artróza. Devět expedientů expedovalo, aniž 
by zjistilo, co pacienta bolí. V takových pří-
padech lze expedovat pouze samotné tab-
lety, respektive systémové analgetikum. 
Jestliže se ale dozvím, že pacienta bolí ko-
leno, pak se v sortimentu lékárny otvírá pro-
stor pro doporučení topických analgetik. Ta 
při léčbě akutní bolesti kolene poskytují pa-
cientům srovnatelný účinek při zachování 
relativně příznivého bezpečnostního profilu. 
Myšleno ve srovnání se systémovými anal-
getiky. Pokud topická analgetika nedoporu-
čím právě na koleno, obecně na bolest 
pohybového aparátu, pak nevím, proč by-
chom je v lékárně měli mít.“

Proč využít topická 
analgetika?
Jana Matušková vyzdvihla, že v případech 
podobných tomu z MS je třeba pracovat 
s topickými analgetiky: „Máme totiž používat 
přípravky, které jsou bezpečné (mají příznivý 
bezpečnostní profil) a přitom dostatečně 
účinné. Když se podíváme do souhrnu údajů 
o přípravku neboli SPC topických analgetik, 
často v článku 5.2 o farmakokinetických 
vlastnostech najdeme u ibuprofenu zprávu, 
že při jeho podání lokálně je jeho plazma-
tická hladina 200krát nižší a v případě  
diklofenaku 100krát nižší, než kdyby se 
stejná dávka léčiva podala per os. To potvr-
zuje jejich minimální systémové účinky při 
topické aplikaci. Když pacientům ve věku 
40 až 50 let a starším doporučím topické 
analgetikum, snižuje se významně riziko lé-

kových interakcí s jejich případnou souběž-
nou medikací, což je důležité v případě, kdy 
tyto informace nejsme schopni od pacienta 
v lékárně vyptat.“ 
Dále uvedla, že pokud by se k topickému 
analgetiku, zejména ze skupiny NSA, měly 
pacientovi přidat tablety, je možné zvolit pa-
racetamol v kombinaci s kofeinem. „Má to 
své důvody: pacientovi vydáváte dvě rela-
tivně šetrná analgetika, tj. paracetamol 
a topické NSA, obě s nízkým potenciálem 
lékových interakcí a kontraindikací. Omezí 
se tak riziko poškození pacienta a riziko zá-
važné chyby ze strany expedienta.“
A jaká analgetika byla expedována v rámci 
MS? Pouze systémové analgetikum, 
tzn. tablety, vydalo 62 expedientů, topické 
analgetikum pak pouze osm expedientů, 
kombinaci systémového a topického 
analge tika pak vydalo devět expedientů. 
„Já bych expedovala topické a systémové 
analge tikum spolu v kombinaci,“ připojila 
svůj odborný názor Jana Matušková. 

Uznávané medicínské 
postupy
V následující pasáži se zaměřila na to, jak by 
měla vypadat expedice podle uznávaných 
medicínských postupů. A zda je možná 
kombinace systémového a topického anal-
getika, a pokud ano, v jakém režimu. 
„V tomto ohledu se uznávané medicínské 
postupy neshodují v názoru, zda spolu kom-
binovat topická NSA a systémová NSA. Co 
v takovém případě dělat? Jako expedient se 
musím rozhodnout, odpovědnost leží na 
mně. Osobně bych se řídila podle SPC kon-
krétního přípravku, který mám v lékárně 
a který chci vydat,“ dodala. 
Poté doporučila konkrétní uznávané medi-
cínské postupy, které jsou v uvedeném pří-
padě zásadní. Jde o klinické doporučené 
postupy NICE na léčbu osteoartrózy, kde je 
důležitá věta, že pokud se léčí osteoartróza, 
přednost mají topické formy NSA, což je 
u nás diclofenac, ibuprofen, nimesulid a na-
proxen anebo systémově paracetamol. „To je 
první volba u osteoartrózy kolene a ruky, kte-
rou já osobně preferuji i při léčbě akutní bo-
lesti,“ zdůraznila Jana Matušková a dodala: 

C
Co a jak lze kombinovat?

„Pro topická NSA, perorální NSA a paracetamol obecně platí, že je lze spolu vzájemně 
zkombinovat. Jen je třeba u konkrétního topického přípravku zkontrolovat, že SPC 

umožňuje kombinaci topického a perorálního NSA. Pozor je třeba dávat u náplastí. Tady 
nás může překvapit, že náplasti s obsahem diklofenaku nebo ibuprofenu se často 

aplikují do oblasti zad, což je v rozporu s SPC. Náplasti s obsahem diklofenaku obsahují 
relativně vysokou dávku analgetika, což je patrné ve srovnání s tabletami. V tabletě/

tobolce je obsaženo 25 mg diklofenaku (pohybujeme se v kategorii OTC analgetik) 
a tabletu užívá pacient až třikrát denně, což představuje denní dávku 75 mg. V náplasti 
je obsaženo 140 mg diklofenaku a používá se zpravidla dvakrát denně, což představuje 
denní dávku 280 mg, což je tedy zhruba desetkrát více než v jedné tabletě. S tím může 

souviset i fakt, že se náplasti s obsahem diklofenaku nesmí kombinovat s jinými 
analgetiky ze skupiny NSA, a to ani v perorální ani v topické formě. Do kombinace 

s diklofenakovou náplastí lze s výhodou doporučit tablety s obsahem paracetamolu. 
Mohlo by nás také zaskočit, že pacient, který si aplikoval diklofenakovou náplast už 

nesmí současně na jinou část těla použít jiný topický přípravek (gel, emulgel, sprej…) 
s obsahem diklofenaku. Pokud jde o náplast s obsahem ibuprofenu, opět platí, že ji 

nelze lepit na záda, ale pouze na končetiny. Náplast s obsahem ibuprofenu však 
obsahuje relativně nízkou dávku analgetika ve srovnání s tabletami. Denní dávka 

ibuprofenu v náplasti je pouze 200 mg, zatímco ibuprofen běžně dávkujeme 
u dospělých perorálně až 1 200 mg denně. Náplast můžeme kombinovat s jinými 

perorálními i topickými přípravky s obsahem ibuprofenu.“

Jana Matušková

Registrace a další informace: 
www.kongrespp.cz

Více na str. 6-7
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PANELOVÁ DISKUSE: O PŘÍLEŽITOSTECH A RIZICÍCH  
STABILITY LÉKÁRENSKÉ PÉČE V OBDOBÍ KRIZE
Cílem panelové diskuse bude prodiskutovat 

aktuální doporučení, příležitosti a rizika 

stability lékárenské péče v období krize.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA



ROZHOVOR  
„Dále je pro nás důležitá metaanalýza 
z Cochranské databáze. Ukazuje nám, že to-
pická NSA po jednom týdnu léčby vykazují 
srovnatelnou úlevu od akutní muskuloskele-
tální bolesti jako systémová NSA. Přitom 
jsou topická NSA pacienty lépe tolerována 
a vykazují minimum nežádoucích účinků. 
Proto se je snažíme, když to jde, preferovat.“
Následně ještě zmínila, že nejnovějším „pří-
růstkem“ mezi uznávanými medicínskými po-
stupy je publikace Léčba bolesti z roku 2021, 
která svým rozsahem a svou přehledností 
plně pokrývá potřeby dispenzační práce. 

Z doporučených postupů pak vybrala ještě 
několik postřehů. 

1/ Při výběru analgetika je rozhodující in-
tenzita bolesti, nikoliv její příčina.
„Je jedno, zda pacienta bolí hlava, ko-
leno či zub. Když řekne, že ho to bolí 
hodně, je třeba doporučit silnější anal-
getikum,“ podotkla.
 

2/ Potřebujeme něco, co zabere nejen 
silně, ale také rychle. 
„Rapid formy“ bych si šetřila na bolesti, 
které nazývám ´akut – akut´, což jsou 
bolest hlavy, zubů a menstruační bolesti. 
Na pohybový aparát je zbytečné využívat 
rapid formu, i když to není chybné ře-
šení,“ vysvětlila.

Parametr NNT
Pro porovnání analgetické účinnosti analge-
tik slouží tzv. parametr NNT, který vychází 
z klinických studií. Pro rychlou orientaci je 
dobré vědět, že nižší hodnota NNT znamená 
vyšší pravděpodobnost, že analgetikum při-
nese úlevu od akutní bolesti. Pokud žádá 
pacient „něco silnějšího“, pak mu doporu-
číme analgetikum s nejnižší hodnotou NNT. 
Jak doktorka Matušková upozornila, analge-
tika vydaná v rámci mystery shoppingu 
zpravidla nebyla expedována v souladu 
s uznávaným medicínským postupem ani 
v souladu s parametrem NNT. „Nejčastěji 
byly totiž vydány léčivé přípravky s obsahem 
dexketoprofenu a naproxenu. Jde přitom 
o analgetika, která mají ve srovnání 
s ibuprofenem a diklofenakem relativně 
vyšší hodnotu NNT, tedy relativně nižší prav-
děpodobnost analgetického účinku při 
léčbě středně silné až silné akutní bolesti,“ 
podotkla.
V menšině pak byly expedovány ibuprofen 
a diclofenac, u nichž je díky nižšímu para-
metru NNT relativně nejvyšší pravděpodob-
nost, že pacientovi přinesou úlevu od 
bolesti.
Z fixních kombinací byly při MS expedovány 
Cetalgen, Valetol, Ataralgin a Ibalgin Plus. 
Zde se jedná o kombinaci dvou nebo více 
léčiv v jednom přípravku, přesto lze tato 
analgetika ještě kombinovat s topickým 
NSA. Topická analgetika pak byla v rámci 
MS expedována takto: Ibalgin čtyřikrát, 
Olfen, Voltaren forte a Emoxen vždy dvakrát. 
Největší pravděpodobnost, že topické anal-
getikum zabere, poskytuje diclofenac emul-
gel, který má nejnižší hodnotu NNT (1,8). 
Diclofenac v jiné formě než emulgel vykazuje 

však významně vyšší hodnotou NNT. Z toho 
je patrné, že u topických analgetik nezáleží 
pouze na molekule léčivé látky, ale záleží 
také na kvalitě vehikulu.
V souvislosti s topickými analgetiky Jana 
Matušková poukázala na to, že pro dosažení 
maximálního účinku je důležitá pravidelná 
aplikace v doporučené dávce po dobu ně-
kolika dnů. Povolená doba léčby bez konzul-
tace s lékařem se pohybuje u konkrétních 
přípravků zpravidla v rozmezí jednoho až tří 
týdnů. Zatímco perorální analgetikum zabírá 
během několika minut a jeho účinek přetrvá 
několik hodin. Povolená doba léčby bez 
konzultace s lékařem se pohybuje u perorál-
ních analgetik zpravidla od tří do pěti dnů, 
maximálně však sedm až deset dnů. „A to je 
důvod, proč kombinovat topické a systé-
mové analgetikum. Bezpečnostní profil 

a povolená doba používání mluví ve pro-
spěch topických analgetik. V případě silnější 
bolesti doporučím přidat k topickému anal-
getiku ještě analgetikum perorální, které 
rychle a silně zabírá. Toto pro maximalizaci 

účinku na začátku léčby, například pro prv-
ních tři až pět dnů. Až se pacientovi uleví, 
doporučím vysadit perorální analgetikum 
a pokračovat v léčbě samotným krémem 
nebo gelem. Převod pacienta z perorálního 
na topické analgetikum má dva důvody: po-
stupujeme směrem k topické léčbě s přízni-
vým bezpečnostním profilem, to je takzvaná 
minimalizace rizik, a umožníme pacientovi 
v souladu s SPC i delší dobu samoléčby,“ 
vysvětlila. 

Kombinační léčba aneb 
Maximalizace účinku 
a minimalizace rizik
Dále Jana Matušková upozornila na výhody 
kombinační léčby: „Relativně nejbezpečněj-
ším analgetikem na našem trhu je paraceta-
mol. Jde o analgetikum s příznivým 

bezpečnostním profilem a minimálním po-
tenciálem lékových interakcí. Proto je para-
cetamol základem kombinovaných 
analgetik, kde se nachází ve fixní kombinaci 
zejména s NSA a s opioidy. Kombinace pa-

racetamolu s NSA a s opioidy, tedy kombi-
nace analgetik s rozdílným mechanismem 
účinku, vykazuje takzvanou aditivitu nebo 
synergii. Výsledný analgetický účinek se 
bude sčítat až násobit. Účelem vhodné 
kombinace je snížit dávku každého z analge-
tik při zachování dobrého analgetického 
účinku, nebo je cílem zvýšení analgetického 
účinku, aniž bychom zvýšili dávku jednotli-
vých analgetik. Uznávaný medicínský po-
stup pro léčbu bolesti z roku 2021 preferuje 
kombinační léčbu bolesti před monoterapií. 
Je to tedy vhodná cesta k optimalizaci anal-
getické léčby.“
Poté doktorka Matušková vysvětlila, proč je 
v současnosti z volně prodejných přípravků 
podle jejího názoru nejzákladnější kombi-
nací paracetamol plus ibuprofen: „Tuto 
kombinaci používám a preferuji od roku 
2015, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv 
publikoval upozornění, jak tato kombinace 
významně zvyšuje analgetický efekt. Parace-
tamol 1000 mg má hodnotu NNT 3,8. 
Ibuprofen v dávce 400 mg má hodnotu NNT 
2,5. Ve fixní kombinaci (paracetamol 
1000 mg + ibuprofen 400 mg) dosahuje 
kombinované analgetikum hodnotu NNT 
1,5. Troufnu si tvrdit, že podle dostupných 
zdrojů patří tato kombinace mezi nejsilnější 
na našem trhu vůbec. Nejsilnější znamená, 
že poskytuje nejvyšší pravděpodobnost 
úlevy od akutní bolesti střední až silné inten-
zity. Pokud chceme snížit riziko, můžeme 
snížit dávku obou analgetik takto: ibuprofen 
200 mg a paracetamol 500 mg. I potom 
patří tato kombinace (se svým NNT 1,6) 
k těm analgeticky nejúčinnějším.“ 
Kromě kombinací dvou analgetik můžeme 
kombinovat i analgetika s tzv. koanalgetiky, 
což jsou léčiva, která potencují účinnost sa-
motných analgetik. Na našem trhu najdeme 
především kombinaci paracetamolu s kofei-
nem a nověji také kombinaci ibuprofenu 
s kofeinem. Proč se to dělá a co to přinese? 
„Paracetamol je základem kombinací proto, 
že je relativně nejšetrnějším a levným anal-
getikem. Při kombinaci s kofeinem se zvýší 
jeho analgetická účinnost o 23 až 63 pro-
cent. V průměru je to o 40 procent. Ibupro-
fen je často preferovaný proto, že má 
relativně příznivý bezpečnostní profil v po-
rovnání s jinými NSA,“ shrnula.
Zároveň podotkla, že guaifenesin jako 
koanalgetikum zmírňuje emoční a psychické 
napětí, což bývá někdy příčinou bolesti, 
a může tak snížit afektivní složku bolesti. 
Z hlediska farmakokinetiky zase víme, že  
guaifenesin v kombinaci s paracetamolem 
zrychluje jeho vstřebávání a nástup účinku 
paracetamolu.
Na závěr se Jana Matušková vyjádřila v tom 
smyslu, že pokud pacient žádá na bolest 
konkrétní lék, není vhodné se pokoušet 
o jeho záměnu. Je vhodné mu vydat lék, 
který žádá a který se mu již osvědčil. A to 
i bez ohledu na parametr NNT. Je totiž po-
třeba počítat i s individuální reakcí pacienta 
na analgetikum a také s placebo efektem, 
který potvrzují i prováděné klinické studie. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Pharma případ
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přípravu IPLP i optimalizuje sklad surovin 
atd.
Všechny projekty, které spouštíme, mají za 
cíl usnadnit a více automatizovat rutinní 
práci i další činnosti v lékárnách, aby se 
zaměstnanci lékáren mohli maximálně vě-
novat svým zákazníkům. Nesmím zapome-
nout ani na konzultační služby. Během 
podzimu v prvních lékárnách ve spolupráci 
s týmy spustíme screening diabetu a cho-
lesterolu. Těším se na první měření a zpět-
nou vazbu, protože tyto služby v našich 
vlastních lékárnách úspěšně poskytujeme 
již několik let.

Jaké jsou vaše plány na nejbližší období? 
Naše plány jsou ambiciózní a během dal-
ších let chceme ještě expandovat a věřím, 
že se nám podaří každoročně připojit 
stejný počet lékáren jako v letošním roce. 
Zároveň se musíme zaměřit i na další 
zkvalitňování a zefektivnění našich pro-
cesů, konceptu franšízy BENU a služeb zá-
kazníkům, mezi které samozřejmě řadím 
i naše partnery. 
Nejen zdraví našich pacientů, ale také spo-
kojenost partnerských lékáren si doslova 
bereme na starost. Naše spolupráce nás 
zavazuje být lepšími a neustále přinášet 
inovace.
Podrobnější informace o franšíze BENU - 
https://franchisa.benu.cz/

Jak hodnotíte uplynulou část roku?
Celková situace, a to nejen společenská, 
ale i v našem oboru, se po pandemii stabi-
lizovala a mohu s radostí konstatovat, že 
jsme opravdu nezaháleli. Během první po-
loviny roku se nám do franšízového pro-
jektu BENU podařilo připojit stejný počet 
lékáren jako za celý loňský rok. Jen v mě-
síci září otevřeme dalších sedm lékáren, 
přivítáme mezi námi tým jubilejní 100. lé-
kárny, a začneme tak pracovat na druhé 
stovce. Ale tím naše letošní plány zdaleka 
nekončí. Do konce finančního roku bychom 
chtěli navázat spolupráci s dalšími part-
nery a celkově atakovat hranici 35 nových 
partnerských lékáren. 

Jaké hlavní důvody vedou lékárny 
k rozhodnutí vstoupit do franšízového 
konceptu BENU?
Franšízový koncept BENU na českém trhu 
úspěšně provozujeme více než deset let.
Po celou dobu ho neustále rozvíjíme 
a upravujeme na základě vývoje trhu 
a také potřeb našich pacientů, zákazníků 
i obchodních partnerů. Ukazuje se, že náš 
model je úspěšný a našel si stabilní místo 
na tuzemském trhu. Potenciální partneři 
nás již sami kontaktují a mají zájem o pre-
zentaci našeho konceptu, jeho obchodního 
rámce i benefitních centrálních projektů. 
Oceňují zejména možnost zachování 

vlastní identity lékárny při současně plném 
využití konceptu a značky BENU.
Máme velkou výhodu, že se můžeme opřít 
o centrálně řízené projekty, které jsou již 
zavedené a ověřené ve vlastních lékár-
nách. My je následně implementujeme 
i do franšízové sítě. Díky silné značce 
BENU a našim obchodním partnerům se 
mohou naši franšízoví partneři zároveň 
spolehnout na rozsáhlou marketingovou 
podporu, již demonstruje mimo jiné rozsah 
našich televizních spotů, které mohou te-
levizní diváci sledovat již více než hodinu 
denně.

Na jaké novinky se mohou vaši stávající 
i budoucí partneři těšit?
Neustále se snažíme vyvíjet a zlepšovat. 
Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči 
partnerům a kontinuálně se věnujeme naší 
vizi dlouhodobé spolupráce. Proto jsme 
i v letošním roce spustili několik nových 
projektů. Za zmínku určitě stojí projekt 
s názvem Rada lékárníka, jehož primár-
ním cílem je odborné doporučení pacien-
tům ze strany expedienta, a rovněž 
posilování role odborného personálu v lé-
kárně. Samozřejmě s tím souvisí i další za-
jímavý prostor pro zvyšování profitu 
lékárny.
Mezi dalšími projekty, které určitě musím 
zmínit, je Automatická objednávka. Již tři 

roky si ověřujeme v rámci vlastní sítě, že 
tento systém nám pomáhá optimalizovat 
skladové zásoby, pružněji jsme připraveni 
na potřeby pacientů a zákazníků a přede-
vším efektivněji využíváme kapacity za-
městnanců ve prospěch odborných 
činností v lékárně. Proto ještě v letošním 
roce zapojíme první lékárny z franšízového 
projektu BENU do automatické objed-
návky, na kterou se již netrpělivě těší.
Nastavení centrální Cenotvorby je jedním 
z řešení aktuální situace na trhu OTC. Lé-
kárnám pomůže optimalizovat a stabilizo-
vat marži i finanční výnosy. Samozřejmě to 
není novinka letošního roku, ale rád ji zmí-
ním, protože zájem našich partnerů o vy-
užití této služby je skutečně enormní. 
V neposlední řadě jim umožňuje svým zá-
kazníkům poskytovat komplexnější portfo-
lio služeb, včetně on-line rezervací ze 
sortimentu lékárny.
Naší poslední novinkou, na kterou jsme 
v BENU všichni náležitě pyšní, je otevření 
PLV centrální laboratoře, kterou jsme 
během srpna přemístili do nových moder-
ních prostor. Vzhledem k využití logistiky 
PLV jsme schopni objednané přípravky 
doručit odběratelům do druhého pracov-
ního dne. Franšízoví partneři se nyní 
mohou připojit v první fázi pilotu a plně 
využít jejích služeb, což rovněž uspoří čas 
zaměstnanců lékáren a sníží náklady na 

Rok se přehoupl do své druhé poloviny a franšízový projekt BENU jede takříkajíc na plné obrátky.  
Jak se letos rozvíjí a jakého milníku dosáhne během září? O tom jsme si povídali s Ondřejem Machkem,  
ředitelem franšízy společnosti BENU Česká republika. 

komerční prezentace

Franšízový projekt BENU 
dosáhl významného milníku
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Svými službami je
 podbořanská lékárna 
vyhlášená široko daleko

EMAIL MARKETING

 Intuitivní a rychlá tvorba kampaní

 Spolehlivé doručení všem příjemcům

 Automatizace šetřící Váš čas
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 Lékárna při cestě

Podbořany, v nichž žije kolem šesti tisíc obyvatel, se sice nepočítají mezi velká města, ale v tamní Lékárně U Zlatého 
anděla je stále živo. Kromě místních se tam sjíždějí i lidé ze širokého okolí. Důvodem není pouze fakt, že je lékárna 
takříkajíc vyšperkovaná do posledního detailu. Vyhlášená je především díky širokému sortimentu, individuální 
přípravě léčivých přípravků, řadě služeb a především stálému a sehranému kolektivu. 

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

L

Kdyby někdo Mgr. Věře Šperglové, majitelce 
Lékárny U Zlatého anděla, poté, co po ukon-
čení studií na farmaceutické fakultě přišla 
společně s manželem do Podbořan, řekl, že 
v tomto městečku bude bydlet a pracovat 
ještě za několik desítek let, nevěřila by mu 
ani slovo. Jak humorně vypráví, z nového 
působiště byla, jak se říká, na větvi: „Pochá-
zím z Kladna, studovala jsem v Hradci Krá-
lové, takže jsem byla zvyklá na velká města. 
Najednou jsem se po studiích ocitla s man-
želem v Podbořanech, kam jsme šli kvůli 
bytu. A byla jsem jak v Jiříkově vidění. Do 
práce jsem se v botách na podpatcích, ve 
kterých jsem běžně chodila, brodila blátem 
kolem ohrady, kde měli výběh býci. Kudy 
jsem chodila, tudy jsem prohlašovala, že 
tady rozhodně nezůstanu. Však jsem také 
snad sedm let měla v podstatě napůl sba-

lené kufry, protože jsem stále byla takříkajíc 
jednou nohou na odchodu.“
Nakonec Šperglovi v Podbořanech zůstali 
a paní magistra si tam doslova vypiplala lé-
kárnu, která – řečeno sportovní terminologií – 
patří do extraligy. Než se tak ale stalo, uběhl 
nějaký čas.  

Učňovská a budovatelská 
léta
V roce 1973, kdy Věra Šperglová do Podbo-
řan přišla, tam fungovala lékárna, kam se 
všeho všudy vešli jen tři lidé. „Vše včetně in-
dividuální přípravy se tam dělalo na táře. 
V této lékárně jsem pracovala zhruba tři 
roky, pak se Lékárenská služba rozhodla ji 
zavřít a vybudovala lékárnu v tomto domě, 
kde sídlí dodnes,“ vzpomíná. 
Tehdy kolem roku 1976 ovšem vypadala lé-

kárna jinak než v současnosti. Byla vyba-
vena tmavým nábytkem, tára byla ode zdi ke 
zdi, léky nebyly vystavené, což ale nebyla 
žádná podbořanská rarita. Takto totiž v té 
době standardně vypadaly a fungovaly lé-
kárny po celé republice. 
Změna nastala v roce 1993, kdy Věra Šper-
glová využila možnost lékárnu zprivatizovat. 
„Změna to byla obrovská. Za pochodu jsme 
se učili podnikat a objevovali jsme takové 
věci jako například marketing. A také jsme 
postupně a po malých krůčcích lékárnu 
upravovali. Nejdřív jsme se rozhodli za táru 
umístit vitrínu a vystavit v ní léky. Pak jsme 
instalovali otevřenější táru a zvolili moder-
nější bílý nábytek,“ popisuje a dodává, že 
původně šlo o lékárnu základního typu. 
V roce 1995 ale došlo ke změně na lékárnu 
s odbornými pracovišti, protože ta začala 

zásobovat podbořanskou nemocnici. Poté, 
co její zásobování převzali jiní dodavatelé, 
se v roce 1996 z Lékárny U Zlatého anděla 
opět stala lékárna základního typu. Tím ale 
změny a budování nepřestaly.
„Stále jsme přemýšleli o tom, jak a co vylep-
šit. Nakonec jsme se v roce v roce 2013 roz-
hodli lékárnu kompletně rekonstruovat. 
K původní budově jsme udělali přístavbu, 
takže se lékárna rozšířila. V prvním patře 
jsme vybudovali ordinace lékařů. Do budovy 
je zajištěn bezbariérový přístup, je zde mo-
derní výtah. Co je ale hlavní, oficína je nyní 
otevřená, takže máme volný přístup k zákaz-
níkům. Při rekonstrukci jsme také zbudovali 
konzultační místnost a pohodlné zázemí pro 
zaměstnance. Mysleli jsme i na laboratoř, 
kterou nyní máme moderně zařízenou a kva-
litně vybavenou,“ vyjmenovává majitelka 
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a vedoucí lékárny v jedné osobě a pochva-
luje si: „Jsme zde všichni spokojení.“

Hlavní idea? Poskytovat 
maximální péči
Podle magistry Šperglové se její lékárna dá 
charakterizovat jako receptová. Výdej léků 
na předpis zajištuje zhruba 70 procent ob-
ratu, zbytek pak připadá na volný prodej. Je 
to určitě ovlivněno i tím, že v budově, kde lé-

kárna sídlí, ordinují dva praktičtí lékaři, gy-
nekolog, oční lékař a funguje tam rovněž 
prodejna optiky. Vedle lékárny působí i vete-
rinární lékař. V samotných Podbořanech pak 
ještě mají ordinaci tři pediatři, dojíždí tam 
ordinovat ortoped, internista-diabetolog 
a specialista ORL. „Měli jsme zde i kožního 
lékaře, který už ale v Podbořanech neordi-
nuje, takže lidé, kteří potřebují jeho péči, 
musí dojíždět do Chomutova, Kadaně či do 
Žatce,“ objasňuje Věra Šperglová. 
Podle ní u receptů nepřevažuje žádná spe-
cializace, a dokonce ani odchod dermato-
loga z Podbořan se v lékárně neprojevil 
úbytkem receptů na individuálně připravo-
vané masti, krémy a podobně. „Vzhledem 
k tomu, že jsme ve většině případů schopni 
individuálně připravovaný lék pacientům 
připravit v podstatě na počkání, zatímco 
jinde by museli čekat i několik dnů, hodně 
k nám lidé s recepty dojíždějí i z jiných měst. 
Naše laboratoř jede na plné obrátky, pro-
tože na individuální přípravu toho máme 
opravdu hodně,“ říká.
Jak dále vyzdvihuje, vždy se snaží rychle za-
reagovat na poptávku a přizpůsobit sorti-
ment i služby tak, aby pacientům 
poskytovali maximální péči. A hned uvádí 
jeden příklad: „Pacienti v Podbořanech měli 
úžasnou diabetologickou péči od specia-
listy, který předepisoval moderní léky. Tomu 
jsme přizpůsobili nabídku inzulinů, kterou 
máme opravdu širokou. A na jejich uchování 

jsme zakoupili i novou lednici. Nyní zde sice 
už ordinuje jiný diabetolog, ale i ten přede-
pisuje moderní léky. A pacienti vědí, že je 
nemusí shánět jinde, protože u nás je běžně 
dostanou.“ 
Také v případě volně prodejných produktů si 
U Zlatého anděla zakládají na velké šíři sor-
timentu. „Naší ideou je mít lékárnu dobře 
zásobenou, aby zde zákazníci našli vše, co 
potřebují. Říkala jsem si, proč by Podbořan-
ští měli jezdit například pro zdravotnické 
prostředky do většího města, a tak máme 
jejich velkou nabídku od bandáží přes tejpy 
až po zdravotní punčochy a podobně. Lidem 
se líbí, že v lékárně dostanou i speciální pro-
dukty a nemusí je shánět jinde. Naopak 
nám to přivádí zákazníky ze široka daleka,“ 

Letem světem lékárny
Lékárna U Zlatého anděla
Sídlo: Masarykovo náměstí 440,  
Podbořany 

1993

166 m²

10

146m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 
zaměstnanců:



ROZHOVOR

PIGMENTOVÉ
SKVRNY?

REDUKOVANÉ AŽ O

-75%*

POČÁTEČNÍ STAV PO 12 TÝDNECH***

„OPRAVDU MI TO 
ZMĚNILO ŽIVOT!”

PETRA MAYER, 35, NĚMECKO

* Výsledek klinické studie na Eucerin Anti-Pigment Sérum s duálním účinkem s 35 ženami, 12 týdnů pravidelného používání dvakrát denně.  
** Thiamidol patentovaný v Německu.  
*** Individuální výsledky se mohou lišit.

24Lékárna při cestě

vypráví Věra Šperglová a připojuje informaci 
o dalším sortimentu: „Před mnoha lety jsem 
absolvovala kurs homeopatie. Pak jsem se 
spojila s jednou lékařkou, která provozovala 
homeopatickou poradnu, a rozšířili jsme na-
bídku o homeopatika. Jejich výběr máme 
velký a často od pacientů slyšíme, že už byli 
v mnoha lékárnách a u nás konečně sehnali 
to, co potřebují.“ 
Nejnovější kategorií, kterou zavedli, je 
zdravá výživa s velkým výběrem bezlepko-
vých potravin. „Již dlouho máme v nabídce 
minerální vody, pak k nim přibyly suchary 
pro pacienty, kteří trpí průjmovým onemoc-
něním. A postupně se to, jak se říká, naba-
lovalo. Nejdříve nějaké potraviny pro 
diabetiky, posléze potraviny bezlepkové,“ 
vyjmenovává majitelka lékárny.

Díky sortimentu je klientela 
různorodá
Jak už bylo zmíněno, do podbořanské lé-
kárny chodí nejen našinci, ale přijíždějí tam 
i lidé z okolních obcí. Ačkoliv by se pod do-
jmem toho, že v lékárně převažuje výdej léků 
na recept, mohlo zdát, že převážnou část 
klientely tvoří senioři, není tomu tak, byť 
představují silnou zákaznickou skupinu. 
Podle magistry Šperglové je to dáno hlavně 
širokou nabídkou, z níž si vyberou zákazníci 
kterékoliv věkové skupiny: „Máme například 
hodně zákaznic z řad maminek, kterým mů-
žeme nabídnout širokou škálu produktů od 
výživy přes pomůcky, jako jsou lahvičky, sa-
vičky, až po certifikované speciální hračky 
pro děti. Maminky u nás mohou zakoupit 
například také odsávačky, teploměry či po-
můcky na čištění lahviček a podobně. A sa-
mozřejmostí je nabídka produktů 
spadajících do segmentu péče pro ženy po 
porodu.“
Jak dále uvádí, do lékárny k nim chodí i dost 
mladých lidí: „Jsou zvyklí starat se o své 
zdraví, sportují, zajímají se o různé vitami-
nové přípravky, speciální výživu, doplňky pro 
sportovce. Kromě toho mají ze sportu občas 
nějaký úraz. V tomto ohledu jim máme co 
nabídnout, protože jsme postupně rozšířili 
sortiment například o iontové nápoje, pro-
teinové produkty, ale například také o ma-
sážní emulze či tejpovací pásky. Bohatá 
nabídka vitaminových přípravků je v pod-
statě samozřejmostí.“ 
V lékárně mají zavedený věrnostní systém 
a podle Věry Šperglové mají zákazníci věr-

nostní kartičky v oblibě, o čemž vypovídá 
i to, že je vlastní zhruba 80 procent z nich. 

Konzultační místnost je 
skvělý bonus
Od roku 2008 je lékárna zařazena do sdru-
žení Alphega, jehož je Věra Šperglová jed-
ním ze zakládajících členů. „Zcela nezávislá 
lékárna bez silného zázemí má v tuzemsku 
velmi těžký život, proto se už většina z nich 
k někomu připojila. Důvodem, proč jsem 
zvolila sdružení Alphega, bylo to, že jsme zů-
stali nezávislou lékárnou, ale můžeme využí-
vat společné nákupy, letáky a další 
marketingové akce. A musím říct, že jsme 
velmi spokojení a že vstoupit do Alphegy byl 
dobrý krok,“ pochvaluje si.
Stejně tak si pochvaluje, že se při rozsáhlé 
rekonstrukci lékárny v roce 2013 rozhodli 
vybudovat samostatnou konzultační míst-
nost. Díky tomu se nemusejí omezovat v na-
bídce nejrůznějších služeb. A že jich 
poskytují opravdu hodně.
„Samostatná konzultační místnost s veške-
rým vybavením je velký bonus, ale sama 
o sobě by pochopitelně nestačila. Hlavní je 
mít odborný personál, který se chce vzdělá-
vat, absolvuje certifikované kurzy a který má 
chuť služby a konzultační činnost poskyto-
vat. Pak je úspěch zaručen, protože lidé mají 
o služby zájem, a když plánujeme nějakou 
akci, kalendář s rezervacemi máme zapl-
něný během krátké doby,“ říká vedoucí lé-
kárnice a vyzdvihuje, že velmi dobré 
zkušenosti mají s odvykáním kouření: 
„O tuto službu byl a dodnes je velký zájem. 
V severních Čechách lidé hodně kouřili, 
a když jsme rozjeli poradnu na odvykání 
kouření, spojili jsme se i s Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou, která svým klientům při-
spívala na nikotinové náhrady. V té době 
k nám do poradny jezdili lidé ze širokého 
okolí. S touto službou máme dlouholeté 
zkušenosti, a přestože v poslední době už 
hodně lidí s kouřením přestalo, je o ni stále 
velký zájem.“
Že zájemcům měří krevní tlak, považuje Věra 
Šperglová za samozřejmost. Díky členství ve 
sdružení Alphega před několika lety začali 
poskytovat i jedinečné služby v podobě mě-
ření cévního a plicního věku a vyšetření na 
syndrom suchého oka. Tyto služby jsou ob-
časné a bohužel je na nějakou dobu zabrz-
dila pandemie covidu-19, ale zájem o ně byl 
nebývalý. „O tom, že u nás bude uvedené 

měření probíhat, jsme dali vědět na sociál-
ních sítích a termíny na vyšetření byly vždy 
během krátké doby obsazené,“ podotýká 
a je ráda, že v dohledné době se vrátí napří-
klad k vyšetření syndromu suchého oka.
Kromě toho mají ale i další vlastní aktivity. 
„Jedna z kolegyň absolvovala certifikovaný 
kurz na testování poruch paměti, takže nyní 
poskytujeme i screening Alzheimerovy cho-
roby. Tato služba se v naší lékárně teprve 
rozjíždí, ale zájemcům ji můžeme poskytnout 
stejně jako diabetický screening. A jednou 
ročně k nám do lékárny jezdívá kožní lékař, 
u něhož si zájemci mohou nechat zkontrolo-
vat mateřská znaménka. O toto vyšetření je 
zájem ohromný,“ vyjmenovává majitelka lé-
kárny.

Perfektní kolektiv nad zlato
Pokud jde o propagaci akcí a informování 
zákazníků, využívají U Zlatého anděla nejrůz-
nější prostředky. V oficíně mají instalované 
LED monitory, před lékárnou pak zase po-
stavený áčkový stojan, kde jsou také uve-
deny informace o akcích, které se v lékárně 
chystají. „Nejvíc se nám ovšem osvědčují 
sociální sítě. Když o něčem informujeme na 
Facebooku či Instagramu, hned lidé reagují, 
a nejen ti mladší. Díky svému členství ve 
sdružení Alphega máme také desetkrát do 
roka leták, který lidé dostávají do schránky 
a který se těší velké oblibě,“ říká Věra Šper-
glová a zároveň dodává, že je neustále po-
třeba také dbát na maximální vystavení 
zboží. 
Aktivní se snaží být i v jiných oblastech. „Po-
řídili jsme do lékárny například ekologické 

tašky s nosností až šest kilogramů, které 
jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, 
který je kompostovatelný. Podporujeme 
místní sport, konkrétně velmi úspěšné flor-
balové družstvo. Snažíme se pomáhat po-
třebným obyvatelům Podbořan, stali jsme 
se patronem několika dětí, kterým jsme při-
spěli na vzdělání. Sponzorujeme také ples 
místního gymnázia,“ vyjmenovává Věra 
Šperglová.
Ať už se ovšem vyjadřuje k jakémukoliv té-
matu, které se týká lékárny, vždy se zmíní 
o tom, že lékárna by nebyla tam, kde je 
dnes, nebýt perfektního kolektivu. „Na-
prosto zásadní je skutečnost, že jde o kolek-
tiv stálý, který tvoří dva manželské páry 
farmaceutů, jedna farmaceutická labo-
rantka, sanitářka, ekonom a uklízečka. Lé-
kárníci jsou atestovaní, každý z nich 
absolvoval nejrůznější kurzy a je zaměřený 
na nějakou speciální oblast. A zásadní rov-
něž je, že jsou milí k zákazníkům. Máme per-
fektní laborantku, skvělou sanitářku a velmi 
si vážím i paní uklízečky. Jsou to lidé na 
svém místě, bez nichž by nešlo lékárnu v ta-
kové kvalitě provozovat,“ pěje chválu na ko-
lektiv, kterého si velmi váží. A na závěr 
dodává: „Samozřejmě se každou chvíli potý-
káme s nějakým problémem, ale ty jsou od 
toho, aby se řešily. Důležité je mít kolem 
sebe inteligentní kolegy, které práce baví. 
Takové v naší lékárně, dá se říct rodinného 
typu, máme. A právě kolektiv považuji za 
naše rodinné stříbro.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

M
Mgr. Věra Šperglová

Vzdělání: 
1973 – Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
1979 – Specializace 1. stupně, obor lékárenství
1990 – Specializace 2. stupně, obor lékárenství
 
Praxe:
1973 – dosud – Lékárna Podbořany (lékárník-asistent, později vedoucí lékárník)
 
Zájmy: 
sport, pobyt v přírodě, turistika, zahradničení
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Kategorii dermokosmetiky se na lékárenském trhu daří a má tam své pevné místo. Bezesporu k tomu přispívá i dermo-
poradenství, které je v lékárnách už vesměs běžné. Jak z trhu zaznívá, spotřebitelé jsou ohledně dermokosmetiky čím 
dál informovanější, zajímají se o složení přípravků a preferují produkty s přírodními ingrediencemi.
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O složení kosmetiky  
se spotřebitelé  
zajímají čím dál víc
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Po dvou letech výrazně poznamenaných 
pandemií, kdy posílila e-commerce, se 
v uplynulých měsících přece jen projevil jistý 
návrat do předcovidových kolejí. Poukazuje 
na to například Mgr. Andrea Vaníčková, PR 
& marketing director společnosti La BiOrga-
nica: „Kosmetický trh se v době pandemie 
do značné míry přesunul na on-line plat-
formy, po ní se pak částečně vrací do ka-
menných obchodů.“ 
Zajímavý postřeh týkající se uplynulých let 
připojuje Mgr. Jana Holfeuerová z lékárny 
Cyrmex Pohořelice: „V období před pande-
mií covidu-19 přijímali naši klienti bez pro-
blémů nové kosmetické značky i novinky. 
Tento trend se překvapivě držel i po jejím 
nástupu. Jedinou výjimkou byly tónovací pří-
pravky včetně make-upů, které se prakticky 
přestaly prodávat v důsledku nošení roušek 
a respirátorů.“

Aktuální trendy posilují
Všechny trendy jako například preference 
přípravků na přírodní bázi či zvyšující se po-
ptávka po anti-age produktech, které se za-
čaly objevovat v uplynulých letech, i nadále 
posilují. „Velký zájem je o přírodní kosme-
tiku, která již splňuje kvalitu bio certifikace. 
Klientky se také naučily používat celou pa-
letu produktů, a kromě přípravků na čištění 
pleti a základní péči se velmi rády hýčkají 
používáním masek a pěsticích a výživných 
sér. Tento segment se napříč značkami stále 
rozšiřuje a nabízí zákaznicím péči na míru,“ 
popisuje Mgr. Eva Burianová, vedoucí br-
něnské Lékárny Ave na Šilingrově náměstí, 
a dodává, že stabilně po celý rok je velký 
zájem o péči o aknózní a atopickou po-
kožku. 
Že je značná poptávka po přípravcích ze 
segmentu anti-age, potvrzují i další. „Evidu-
jeme nárůst prodejů v segmentu anti-age 
pleťových sér. Lídry jsou multifunkční pro-
dukty obsahující vícero účinných látek. 
Všimli jsme si i zvýšeného zájmu o péči pro 
muže,“ říká Daria Zverevská, specialistka PR 
a marketingu společnosti Pilulka. Jak dále 
uvádí, zákazníci se zajímají nejen o produkty 
citlivé k jejich pokožce, ale i k přírodě. „Jako 
pozitivní trend vnímáme i to, že lidé začali 
více dbát na prevenci a ochranu svého 
zdraví, a proto upřednostňují opalovací 
krémy s vyšším UV faktorem,“ doplňuje. Zá-
roveň poukazuje na to, že pokud je zákazník 
s produktovou řadou spokojen, je zvykem, 
že si koupí kompletní péči.
Také Jana Holfeuerová se vyjadřuje v tom 
smyslu, že v případě kosmetiky jednoznačně 
vítězí segment anti-age: „Klienti vyhledávají 
přípravky proti vráskám nebo hydratační pří-
pravky s obsahem kyseliny hyaluronové.“
O jistých tendencích vypozorovaných 
v rámci e-commerce se zmiňuje Mgr. Ro-
mana Žatecká, ředitelka komunikace spo-
lečnosti Pears Health Cyber: „Lékárna.cz si 
od svého vzniku zakládala na široké nabídce 
dermokosmetiky, a přestože od začátku le-
tošního roku rostou její prodeje jen v řádu 
jednotek procent, přece jen jsou zřetelné ur-
čité trendy. Především je to výrazný zájem 
o větší balení celotělových opalovacích mlék 
a krémů na obličej s vysokým ochranným 
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faktorem. Trend jen potvrzuje fakt, že naši 
zákazníci letos tráví léto bez covidových 
omezení a vyrazili na letní dovolené. Také 
pozorujeme zájem zralých žen o speciální 
kosmetiku, jako jsou krémy cílené na pro-
blémy pleti v menopauze, které mají u na-
šich zákaznic zvlášť výrazný úspěch, stejně 
jako krémy na specifické problémy pleti 
typu pigmentových skvrn.“

Prim hrají osvědčené 
přípravky i značky
„Obecně lze říci, že trh dermokosmetiky se 
stále více segmentuje,“ naznačuje Helena 
Pecková Vorlíčková zastupující značku Euce-
rin. Daria Zverevská zase poukazuje na to, 
že zákazníci jsou v podstatě loajální vůči 
svým oblíbeným a ověřeným značkám. 
„Změna může nastat v případě, pokud se 
u přípravku výrazně změní složení. Stálicemi 
jsou velké zavedené značky, ale vnímáme 
zájem i o dermokosmetiku menších lokál-
ních firem,“ dodává.
Kromě toho se zmiňuje, že mezi dlouhodobě 
oblíbené produkty patří hydratační péče 
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a přípravky na čištění problematické pleti: 
„Často se jedná o koncentrované produkty 
a přípravky obsahující vitamin C a B5. U de-
korativní kosmetiky to jsou tónovací krémy 
pro citlivou a problematickou pleť. Na prv-
ním místě je pro naše zákazníky určitě kva-
lita, a proto se často zajímají o složení. První 
nákup může ovlivňovat i reklama.“ 
Když je řeč o složení a kvalitě, Mgr. Denisa 
Bolomová, jednatelka společnosti 
Dr. Pharma, jež na náš trh distribuuje bio 
kosmetické přípravky značky Jonzac, shrnuje: 
„Nákupní zvyklosti současných spotřebitelů 
doznaly díky dostupnosti informací na inter-
netu a rozvoji nových aplikací informujících 
o složení přípravků výrazných kvalitativních 
změn. Lidé před zakoupením kosmetických 
přípravků stále častěji pečlivě čtou složení 
přípravků a dávají ve zvýšené míře přednost 
osvědčeným, bezpečným a kvalitním 
značkám, respektujícím životní prostředí 
a udržitelný rozvoj.“

O významu složení produktů se zmiňuje i Zu-
zana Rajčániová, obchodní ředitelka spo-
lečnosti Benepharma CZ: „Spotřebitelé se 
u dermokosmetiky zajímají o to, zda obsa-
hují syntetické či přírodní látky. Při koupi pří-
pravků pečujících o pleť čím dál víc sázejí na 
produkty na přírodní bázi s nulovým obsa-
hem minerálních olejů a parabenů. Všímají 
si také, zda má produkt certifikát kvality. Po-
zorujeme rovněž návrat k používání klasic-
kých přírodních mýdel.“ 
Pokud jde o kvalitu, také Mgr. Barbora Krs-
ková z brněnské Chytré lékárny na Kobližné 
poukazuje na její význam: „Dá se říct, že lidé 
si zvykli chodit pro dermokosmetiku i deko-
rativní kosmetiku do lékáren, protože chtějí 
kvalitu, která zaručuje účinnost a bezpeč-
nost. Zákazníci se postupem času naučili, že 
je důležité řešit nejen problém, ale i jeho 
příčinu. A při výběru jim může poradit právě 
odborný a kvalifikovaný personál lékáren.“ 
Ondřej Šereda, key account manager spo-

lečnosti Mark Distri, v souvislosti se zásad-
ním významem kvality přípravků říká, že 
dermokosmetika je podložena řadou vý-
zkumů, každý produkt by měl být zárukou 
kvality a měl by spotřebiteli dopřát mimo-
řádně kvalitní péči o pokožku. „Zákazníci si 
tento fakt uvědomují, a proto jsou ochotni si 
za dermokosmetiku připlatit. Dále je patrné, 
že se v pečující kosmetice i dermokosmetice 
projevuje trend používání aktivních látek ve 
složení. Výrobci edukují spotřebitele o jejich 
významu pro pleť a rovněž o způsobu vrst-
vení produktů s určitou obsaženou látkou,“ 
vysvětluje.

Poradenství je prakticky 
nezbytnost 
„V kategorii dermokosmetiky pozorujeme 
největší zájem o tělovou péči, a to přede-
vším ze strany klientů, kteří mají citlivou 
nebo suchou pokožku, trpí ekzémy a pro-
blémy ovlivňujícími kvalitu života. Současný 

trh nabízí opravdu široké spektrum značek 
a přípravků, které nám umožňují vybrat kaž-
dému zákazníkovi správnou péči takříkajíc 
přímo na tělo. Díky tomu je pak léčba efek-
tivnější, úleva se dostavuje rychleji, komfort 
života klientů se zvyšuje a příznaky spojené 
s poškozením kůže se daří úplně odstranit či 
přinejmenším zmírnit,“ popisuje Barbora 
Krsková. A zároveň dodává, co je v rámci 
podpory prodeje a komplexní péče o zákaz-
níka velmi výhodné: „Je to propojení dermo-
centra a lékárny. Obě části se skvěle 
doplňují, což se pak odráží na spokojenosti 
zákazníků. Velká výhoda tkví v tom, že když 
přijde klient do dermocentra a ukáže se, že 
jeho stav vyžaduje aplikaci léčiva, převez-
meme si ho hned v lékárně, takže se vše vy-
řeší takzvaně pod jednou střechou.“
A právě poradenství je označováno za faktor, 
který v případě dermokosmetiky hraje nejen 
zásadní roli, ale v podstatě se jeví jako ne-
zbytnost. A jako nepostradatelné označují 

VÝBĚR NOVINEK
Beiersdorf

Eucerin Anti-Pigment Denní krém SPF 30 tónovaný světlý a středně tmavý – denní 
krém s tónujícím krycím účinkem pro okamžitě sjednocený tón pleti, redukuje 

pigmentové skvrny a brání tvorbě nových, obsahuje UVA/UVB filtry s SPF 30 pro 
sluneční ochranu; Eucerin Anti-Pigment Rozjasňující sérum – ultralehké sérum pro 

zářivý vzhled pleti, redukuje pigmentové skvrny a brání tvorbě nových, zanechává pleť 
hladší a vláčnější

Benepharma CZ
Mýdlo Kawar s černým bahnem z Mrtvého moře 120 g – obsahuje minerály, olivový, 

palmový a kokosový olej, pomáhá hloubkově čistit a vyživovat pokožku, z problematické 
pleti pomáhá odstranit mastnotu, nečistoty a odumřelé buňky, bez živočišných tuků 
a chemických přísad; Peelingové mýdlo Kawar se solí, pískem a minerály z Mrtvého 

moře 120 g – určené k mikropeelingu, pleť dokonale čistí, díky hydratačním 
vlastnostem obsažených solí pokožku zjemňuje a zvláčňuje, bez živočišných tuků 

a chemických přísad

L´Oréal ČR
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ – inovace složení multifunkčního balzámu, nyní 

obohacený o prebiotický komplex Tribioma podporující obnovu kožního mikrobiomu, 
a o mangan a zinek, vyvinut pro podrážděnou a poškozenou pokožku; Liftactiv 

Collagen Specialist – vylepšení složení denního krému, který nyní podle výrobce 
obsahuje 3krát více peptidů, a díky tomu pomáhá zmírnit známky stárnutí; Effaclar H 
Iso-Biome –přípravky pro citlivou problematickou pleť oslabenou vysušující léčbou, 

řada zahrnuje zklidňující čisticí krém, který jemně čistí a hydratuje po 24 hodin, 
a ultrazklidňující hydratační péči, která pomáhá snížit začervenání a posílit kožní 
bariéru; Vichy Aqualia Thermal 48 H rehydratační krém bez parfemace – podle 

výrobce obsahuje 97 % ingrediencí přírodního původu – termální vodu Vichy 
vulkanického původu, kyselinu hyaluronovou a glycerin, které pleti navracejí pružnost, 
plnost a dodávají jí hydrataci až na 48 hodin, hypoalergenní krém bez parfemace pleť 

chrání a zklidňuje

La BiOrganica
Elixír mládí Inlight – komplex čtyř různých intenzivních sér, které pokožku po dobu čtyř 

týdnů provedou od detoxikace až po hloubkovou revitalizaci a viditelné projasnění pleti, 
kúra intenzivně podporuje přirozenou schopnost kůže na obnovu

Léa Nature
Jonzac CICA + – řada přípravků na hojení kůže s obsahem termální vody v certifikované 
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; 

Jonzac Nutritive balzám AP – s obsahem 20% hojivé isotonické termální vody Jonzac, 
prebiotik BioEcolia® a biomimetických ceramidů; Jonzac Pure Age – nová řada 

přípravků na hormonální akné dospělých žen a s ním související stárnutí pleti, na trh 
bude uvedena letos na podzim

M + H, Míča a Harašta
nová řada Saloos bio květinových vod – 100% Bio Heřmánková voda s vysokým 
obsahem chamazulénu, bisabololu, flavonoidů, má antimikrobiální účinky, čistí 

a tonizuje pleť a předchází ucpávání pórů, 100% Bio vilínová voda s vysokým obsahem 
tříslovin a flavonoidů, vhodná pro mastnou, smíšenou a problematickou pleť, kterou 

osvěžuje, hydratuje a reguluje činnost mazových žláz, 100% Bio Neroli voda 
z pomerančových květů rozjasňuje, regeneruje a pomáhá při sklonu k červeným žilkám; 
Saloos Bio Aloe vera gel – s patentovaným komplexem Fucocert® přispívá k optimální 
hydrataci, která zajistí potřebný komfort citlivé, suché a začervenalé pokožce, ulevuje 
při pocitu svědění a štípání již 5 minut po aplikaci; Saloos Bio hydratační sérum na rty 

s kyselinou hyaluronovou – k dostání ve třech variantách – kokos, vanilka, růže, 
obsahuje i patentovanou anti-age složku z mořské řasy, extra bio arganový a ricinový 
olej, rty zvláčňuje, regeneruje a hydratuje, séra jsou zabalena do ekologické krabičky 

z travnatého papíru; Retinol bioaktivní sérum Saloos – kromě retinolu obsahuje 
i bakuchiolu, unikátní rostlinnou alternativou vitaminu A, přispívá k minimalizaci vrásek 

a pigmentových skvrn, díky vysoce funkčním aktivním látkám pomáhá stimulovat 
tvorbu kolagenu a zvýšit pružnost pleti 

Mark Distri
sebamed Anti-Redness – nová řada tří přípravků, která byla vyvinuta speciálně pro 
potřeby velmi citlivé pleti se sklonem k začervenání a růžovce, zahrnuje regenerační 

intenzivní krém, lehký denní krém s SPF 20 a jemnou čisticí pěnu; Korff krémový 
liftingový make-up – díky inovaci má přirozenější odstíny s nižším obsahem červeného 
pigmentu, do balení přidán štětec; nová sada pleťových sér – Korff regenerační sérum 
s kyselinou hyaluronovou 30 ml, Korff sérum purifying na problematickou pleť 30 ml, 

Korff sérum proti pigmentovým skvrnám 30 ml

V
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lékárníci v souvislosti s dermokosmetikou 
a poradenstvím také dostatečné množství 
testerů, aby si zákazníci mohli přípravek vy-
zkoušet. „Tradice kosmetického poradenství 
je u našeho provozovatele dlouholetá. Za 
tuto dobu jsme si vybudovali velkou důvěru 
klientů. Díky vysoké odbornosti personálu 
lékárny jsme schopni poskytnout detailní 
poradenství napříč různými značkami. Na zá-
kladě vybudovaných vazeb přijímají naši zá-
kazníci bez problémů i novinky na trhu,“ 
popisuje Jana Holfeuerová a zdůrazňuje: „Je 
však nutné zmínit, že popsaná praxe nejde 
naplňovat bez poskytnutých vzorků, které si 
musí vyzkoušet i personál lékárny.“ 
Eva Burianová podotýká, že se dermokos-
metika již stala součástí základního sorti-
mentu jejich lékárny. „Umíme našim 
klientům velmi dobře poradit. Ke každé no-
vince se snažíme zajistit vzorky, abychom 
jim mohli dát možnost si nový produkt vy-
zkoušet. Mnohokrát je motivem k nákupu 
právě textura či velmi příjemná parfemace 
produktu.“
Na velký význam poradenství upozorňují 
také výrobci. „U dermokosmetiky bezesporu 

Přijďte ochutnat novinku, vysoce 
kvalitní kolageny Vital Proteins! 

Těšíme se na vás na kongresu Pharma Profit.

   6. 10. 2022

   Clarion Congress hotel Olomouc
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D

Udržení konkurenceschopnosti vyžaduje  
investice do ochrany životního prostředí

„Současní spotřebitelé na celém světě se stále více orientují na životní prostředí 
a ekologii, mají obavy ze škodlivých účinků chemických látek i obavy 
o budoucnost naší planety. To vše bude v konečném důsledku znamenat, že 
poptávka po ekologických přípravcích, a to nejen těch kosmetických, do 

budoucna poroste. Pokud budou chtít výrobci kosmetických přípravků zůstat 
konkurenceschopní, budou muset významně investovat do ochrany životního 
prostředí a vývoje takových přípravků, které jsou s těmito novými trendy 
v souladu.“  

Mgr. Denisa Bolomová
jednatelka, Dr. Pharma
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Jede to
i bez antibiotik

Lék na kašel, rýmu a zánět dutin 1

Ředí hlen a působí proti bakteriím 1, 2, 3, 4 

Působí antioxidačně a protizánětlivě 1

Včasné nasazení může předejít užívání antibiotik 5

Potencuje účinek antibiotik (amoxicilin, klaritromycin, ciprofloxacin, kotrimoxazol) 1, 6, 7, 8, 9

Erdostein snižuje objem hlenu, viskozitu hlenu a frekvenci kašle, a to již po 2 dnech 10

Erdostein dle studie snížil dušnost 
a zlepšil HRQoL pacientů s COVID-19 
pneumonií 11, 12

HRQoL - kvalita života související se zdravím

Literatura: 1. Aktuální SPC přípravku. 2. Busin S. et al.: Erdosteine: evaluation of mucorheological and immunosecretory parameters in patients with bronchialphlogistic pathology. Medical Praxis 1991;12:197–205. 3. Tellings J. C.: Erdosteine: original secretolytic drug with mucociliary activity. 
Med Praxis 1991; 12:183–55. 4. Braga P.C., Sasso M. et al.: Effects of erdosteine and its metabolites on bacterial adhesiveness. Arzneim.-Forschung 1999; 49(4):344–350. 5. Kopřiva Fr.: Sledování ATB léčby dětských pacientů s recidivujícími respiračními infekcemi v letech 2013–2015 a erdosteinu, 
aneb co nám řekla „ERICA“. Vox Pediatriae 2017;1. 7. Braga P.C. et al.: Bacterial adhesiveness: Effects of the SH metabolite of erdosteine (mucoactive drug) plus clarithromycin versus clarithromycin alone. Chemotherapy 2001;47:208–214. 6. Ricevuti G. et al.: Infl uence of erdosteine, a mucolytic 
agent, on amoxycilin penetration into sputum in patients with an infective exacerbation of chronic bronchitis. Respir. Dis. Digest. 4: 28, 1989. 7. Braga P. C. et al.: The SH-metabolite I of erdosteine (mucoactive drug) enhances the inhibitory effect of clarithromycin on bacterial adhesiveness. 
European Respiratory Journal Annual Congress, 14(30), October 9–13, 1999, Madrid. 8. Dal Sasso M., Bovio C.: The combination of the SH metabolite of erdosteine and ciprofl oxacin increases the inhibition of bacterial adhesiveness achieved by ciprofl oxacin alone. Drugs Explt Clin Res 2002; 
28: 75–82. 9. Balli F. et al.: Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapuutics 2001; 1:16–224(30). 1999. 10. Zanasi A, et al.: Erdosteine versus N-acetylcysteine in the treatment of exacerbation of chronic 
bronchopneumopathies. A double blind clinical trial. Med. Praxis 12(4), 207–217; 1991.Madrid. 11. Santus P. et al.: Changes in quality of life and dyspnoea after hospitalization in COVID-19 patients discharged at home. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2020;15:713. 12. Feshchenko Y et. al.: Improved quality of 
life and dyspnea with erdosteine in COVID-19 patients after hospital discharge. Minerva Respiratory Medicine 2022; doi: 10.23736/S2784-8477.22.01992-1.
Zkrácená informace o léčivém přípravku ERDOMED 225 mg granule pro perorální suspenzi: 
S: Erdo steinum 225 mg v 1 sáčku granulí pro přípravu perorální suspenze. LF: Granule pro perorální suspenzi. I: K léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 12 let. Akutní a chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích (bronchitidy, rhinitidy, sinusitidy, laryngofaryngitidy, 
exacerbace chronické bronchitidy, CHOPN, hypersekreční astma bronchiale, bronchiektazie). Stabilní chronická bronchitida i u kuřáků, prevence rekurentních infekčních epizod. K adjuvantní léčbě s antibiotiky v případech exacerbace s bakteriální infekcí, prevence respiračních 
komplikací po chirurgickém zákroku. KI: Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku a na látky obsahující volné SH skupiny. Jaterní poruchy a renální insuficience (Clkr < 25 ml/min), homocysteinurie. ZU: Současné podávání přípravku s antitusiky nemá racionální 
opodstatnění a může způsobit akumulaci sekretů v bronchiálním stromu se zvýšením rizika superinfekce či bronchospasmu. Obsahuje sacharózu. Bez porady s lékařem přípravek užívat nejdéle 7 dní. NÚ: Méně často bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, pruritus, kopřivka. 
IT: Erdostein potencuje účinek některých antibiotik (např. amoxycilinu, klarithromycinu), čehož lze využít k terapeutickým účelům. Byl prokázán synergický účinek s budesonidem a salbutamolem. TL: Přípravek nemá být v těhotenství a při kojení užíván. D: Dospělí 2–3× denně 1 sáček. Dospívající nad 12 let 
(30 kg) 2× denně 1 sáček. B: Sáčky 20 × 225 mg. DRR: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika. Reg. č.: 52/047/96-C. Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Datum poslední revize textu SPC: 5. 11. 2020. Přípravek není vázán na lékařský předpis a není 
hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se prosím se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).
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hraje svou roli reklama, ale stále platí, že 
doporučení odborníků má stěžejní váhu. Ze-
jména pokud se bavíme o problematické 
pokožce,“ říká Helena Pecková Vorlíčková. 
Ondřej Šereda poukazuje nejen na důleži-
tost poradenství, ale i vzorků: „Nejlépe fun-
guje poskytnutí vzorku v kombinaci 
s proškolenou dermoporadkyní. V posled-
ních měsících například realizujeme 
takzvané beauty dny v lékárnách, kde vy-
školená poradkyně představí produkty, po-
radí s jejich výběrem a typologií pleti, 
případně nalíčí.“
K tématu vzorků se vyjadřuje i Andrea Vaníč-
ková: „Obnovili jsme historicky velmi 
úspěšný projekt Taste & Feel biOrganica. Pro 
klienty jsme připravili sady vzorečků na míru 
různých potřeb či problémů. Po jejich zakou-
pení pak mohou vyzkoušet ideální kombi-
nace přípravků, které vzájemně umocňují 
svůj účinek. Po vyzkoušení a zjištění, jak jim 
přípravky vyhovují, se poté klienti vracejí pro 
konkrétní produkty v plném balení.“ 

Obliba slevových akcí 
nabírá na obrátkách
Spotřebitelé sice byli a jsou ochotni si při-
platit za kvalitu a zejména v případech, kdy 
mají nějaký kožní problém, na korunu příliš 
nehledí a neváhají investovat do přípravků, 

které jim mohou pomoci, ale vždy také pla-
tilo, že našinec ´miluje´ nákupy v akcích. 
Jejich obliba podle názoru mnohých v ak-
tuální ekonomicky obtížné době výrazně 
roste a růst bude. „Vzhledem k současné 
ekonomické situaci většina spotřebitelů na-
kupuje dermokosmetiku v rámci akčních na-
bídek. Lidé si jsou vědomi kvality produktů, 
chtějí je používat, ale zároveň chtějí při ná-
kupu co nejvíce ušetřit. Akční nabídky jsou 
velmi žádané a spotřebitelé je využívají ve 
velké míře,“ naznačuje Ondřej Šereda.
Také Eva Burianová už zaznamenává určité 
tendence, které mimo jiné souvisejí se sle-
vovými akcemi: „Nálada ve společnosti 
a starost o ekonomickou budoucnost se sa-
mozřejmě přenášejí i do lékárny. Klientky 
nakupují s větší opatrností, je velký zájem 
o slevové akce a akční balíčky, které pro ně 
dermokosmetické firmy pravidelně připra-
vují.“
Že se ekonomická situace na trhu pochopi-
telně odráží, připouští také Helena Pecková 
Vorlíčková a zároveň dodává: „Pokud ovšem 
jde například o přípravky pro děti či na ato-
pickou dermatitidu, spotřebitelé jsou 
ochotni si je pořídit i přes eventuální ceno-
vou náročnost.“
Podobně se vyjadřuje Daria Zverevská, když 
říká, že pokud jejich zákazníky trápí proble-

matická pokožka, budou o ni pečovat i na-
dále. „My se tomu snažíme jít naproti 
a nabízet sortiment za výhodné ceny,“ do-
dává.
Jisté negativní zkušenosti už zaznamenala 
i Barbora Krsková: „Je logické, že klient tr-
pící kožními problémy obvykle neodchází 
z lékárny s jedním zázračným a univerzálním 
přípravkem. A tady se už dotýkáme tématu 
ekonomické krize, neboť začínáme pozoro-
vat, že zákazníci začínají šetřit a nadále si 
sice pořizují přípravky, které nezbytně potře-
bují na akutní problém, ale produkty na vy-
řešení jeho příčiny už méně, což vznáší 
otázku, jestli jejich terapie bude úplná 
a úspěšná.“
Podle Jany Holfeuerové lze pozorovat, že vá-
lečný konflikt na Ukrajině a ekonomické těž-
kosti změnily nákupní zvyklosti spotřebitelů: 
„Zaznamenali jsme přesun zájmu od, řek-
něme, zkrášlující kosmetiky k produktům ře-
šícím zdravotní problémy.“ 
Uvedené tendence potvrzuje i Denisa Bolo-
mová: „Podle údajů největších distributorů 
dermokosmetiky do lékáren nedošlo vlivem 
současné ekonomické situace k propadu 
prodejů těchto přípravků. Jedním z trendů je 
ovšem přesun zájmu žen od produktů vylo-
ženě kosmetických k dermokosmetickým 
přípravkům s přidanou léčivou hodnotou.“

Nepřetržitý přísun novinek
Přípravky s inovovaným složením, zbrusu 
nové produkty i celé řady a vysoce speciali-
zované přípravky proudí na dermokosme-
tický trh prakticky neustále. Nabídka se 
rozšiřuje i o nové značky a nechybějí ani no-
vinky u obalů, které jsou v souladu se sou-
časnými trendy šetrnosti vůči životnímu 
prostředí. 
Pokud jde o novinky, které se na trhu 
v uplynulých měsících objevily, případně 
ho obohatí v nejbližším období, lze konsta-
tovat, že většinou odpovídají současným 
trendům. Obsahují účinné látky na přírodní 
bázi a jsou určené na specifické problémy. 
Mezi takové se řadí nová řada Jonzac Pure 
Age, jež má být na trh uvedena letos na 
podzim. „Tato řada je zacílená na proble-
matiku hormonálního akné dospělých žen 
a s ním souvisejícím stárnutím pleti. Jedná 
se o velmi zásadní kožní problém dotýka-
jící se značné části ženské populace. 
Podle posledních výzkumů totiž až 
u 50 procent žen dochází k výskytu akné 
a ke zhoršení stavu pleti v období bezpro-
středně před menstruací, 42 procent žen 
trpí problémy spojenými s akné v období 
těhotenství, a dokonce 15 procent žen trpí 
akné v období menopauzy. Z těchto údajů 
je zřetelný význam uvedení naší nové 
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-line podporu, sociální média, podporu 
v místě prodeje, spolupráci s odborníky, ko-
munikaci s farmaceutickými asistenty a po-
dobně. Konkrétní podoba podpory je ale 
vždy závislá na povaze daného produktu,“ 
vyzdvihuje Helena Pecková Vorlíčková.
Andrea Vaníčková zase upozorňuje, že se 
jim osvědčilo poskytovat osobní poradenství 
a nadstandardní péči o klienty, edukovat 
a propojovat on-line platformy s různými ak-
cemi.
„Ve spolupráci s lékárnami, lékárenskými 
distributory a jejich e-shopy máme předem 
na celý rok domluvené pravidelné měsíční 
kampaně na podporu jednotlivých řad na-
šich přípravků. Spolupráce s lékárníky pro-
bíhá rovněž formou různých produktových 
školení a v neposlední řadě i školení prodej-
ních dovedností,“ říká Denisa Bolomová.
Na spolupráci s influencery, kteří sdílejí své 
pozitivní zkušenosti s produkty, a motivují 
tím i širokou veřejnost k používání konkrét-
ního produktu či značky, poukazuje Ondřej 
Šereda a dodává: „Důležitým nástrojem je 
také placená reklama na sociálních sítích.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

účinné řady do lékáren,“ objasňuje Denisa 
Bolomová.
Speciálně pro potřeby citlivé pleti se sklo-
nem k začervenání a růžovce byla vyvinuta 
nová řada sebamed Anti-Redness. 
„Značka Eucerin uvedla na trh několik pří-
pravků péče o pleť obličeje, solární pří-
pravky a přípravky péče o tělo. Zdůraznila 
bych zejména solární péči a péči na hyper-
pigmentace. Právě v těchto segmentech 
jsme sortiment rozšířili o tónovací pří-
pravky,“ říká Helena Pecková Vorlíčková.
Nabídku stále oblíbenějších sér zase oboha-
tila novinka společnosti La BiOrganica. „Na 
tuzemský trh jsme přinesli naprostý unikát 
v podobě Elixíru mládí Inlight. Je prokázáno, 
že různé fáze měsíce ovlivňují různým způso-
bem fyziologické procesy v našem těle. A to 
zohledňuje komplex čtyř různých intenziv-
ních sér, které pokožku po dobu čtyř týdnů 
provedou od detoxikace až po hloubkovou 
revitalizaci a viditelné projasnění pleti. Kúra 
intenzivně podporuje přirozenou schopnost 
kůže na obnovu,“ popisuje Andrea Vaníč-
ková. 
Nejen u samotných přípravků, ale také v pří-
padě obalů se objevují významné inovace. 
„Co se obalů týká, převládá jednoduchost 
designu a volba ekologických materiálů s co 
nejmenším dopadem na životní prostředí,“ 
shrnuje Ondřej Šereda. 
Denisa Bolomová v souvislosti s obaly pou-
kazuje na omezování těch plastových a je-
jich nahrazení lépe recyklovatelnými 
obalovými materiály. „Společnost Léa Na-
ture, výrobce značky Jonzac, začala s lépe 
odbouratelnými obaly pracovat již několik 
let před covidovou pandemií. Všechny naše 
obaly jsou recyklovatelné a jsou vyráběny 
z cukrové třtiny,“ popisuje. 
Společnost M + H, Míča a Harašta zase vsa-
dila na travnatý papír. Do krabiček z něj vy-
robených zabalila svá nová Saloos Bio 
hydratační séra na rty s kyselinou hyaluro-
novou.

Aktivní jsou výrobci i lékár-
níci
Ačkoliv odborné poradenství hraje u dermo-
kosmetiky zásadní roli, nelze samozřejmě 
sázet pouze na něj. V rámci marketingové 
podpory svých produktů využívají výrobci 

řadu nástrojů včetně sociálních sítí. Ani 
v leckterých lékárnách, pokud jde o pod-
poru kategorie dermokosmetiky, se nespo-
léhají výhradně na akce výrobců a realizují 
své vlastní.
„K podpoře prodeje v naší nezávislé lékárně 
rodinného typu neslouží pouze široké vysta-
vení kosmetických značek. Využíváme sa-
mozřejmě promoční akce výrobců, ale 
máme i vlastní nástroje podpory prodeje. 
Jsou jimi jednak náš leták a dále oblíbené 
dermokosmetické dny, během nichž se od-
borní pracovníci lékárny věnují poradenství 
a promují kosmetický sortiment. V těchto 
dnech, které jsou organizovány dvakrát až 
třikrát ročně a jejichž obliba neustále roste, 
si mohou klienti odnést nejen užitečné rady 
týkající se péče o pokožku a vlasy, ale také 
vzorečky a dárky. Akce je vždy podpořena 
mimořádnou cenovou nabídkou,“ popisuje 
Jana Holfeuerová.
Barbora Krsková v souvislosti s poznámkou, 
že kategorie dermokosmetiky je na vze-
stupu, uvádí: „Protože je po jmenovaných 
produktech poptávka, nedávno jsme jako 
první lékárna v Česku a na Slovensku za-
vedli do naší nabídky také španělskou 
značku Sesderma. Na kategorii dermokos-

metiky a související služby klademe velký 
důraz. I proto máme v Chytré lékárně na 
Kobližné největší dermocentrum na jižní Mo-
ravě. Snažíme se, aby bylo u nás klientům 
dobře a rádi se vraceli. Proto pro ně vymýš-
líme i vlastní akce a nabídky. Kromě toho 
samozřejmě využíváme akce výrobců.“
Sociální sítě hojně využívají v lékárně Ave. 
„Pro podporu prodeje samozřejmě využí-
váme maximum možného, tedy atraktivní 
vystavení, možnost vyzkoušet si produkt, 
akční cenu, a především doporučení péče 
na míru. O dermokosmetických akcích infor-
mujeme pravidelně na Instagramu a Face-
booku. Využíváme i výlohy pro propagaci 
kosmetických akcí a informace o novinkách. 
Zajímavým oživením jsou různé soutěže 
a kvízy v našem on-line prostoru a možnost 
výher kosmetických produktů,“ vyjmenovává 
Eva Burianová.
Pokud jde o výrobce, využívají dlouhodobě 
pestrou paletu nástrojů, pomocí nichž se 
snaží podpořit znalost značky a jednotlivých 
produktů a obeznámit veřejnost s jejich 
účinky. „Snažíme se propojovat několik ka-
nálů a využívat v maximální míře marketin-
gový mix, který daný produkt potřebuje. Ať 
už jde o televizní reklamu, inzerci v tisku, on-

Monitor trhu

inzerce
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ROZHOVOR  Pharma sezona

U vlasové  
kosmetiky je 
největší  
poptávka  
po dvou  
typech  
produktů
O vlasové kosmetice lze konstatovat, že ji uplynulé 
covidové roky poznamenaly ve dvou směrech. Kvůli tomu, 
že děti strávily dlouhé měsíce mimo kolektivy na distanční 
výuce, se snížil výskyt vší, v důsledku čehož poklesl zájem 
o přípravky na jejich likvidaci. Naopak přibylo lidí, kteří 
si po prodělání covidu-19 stěžují na padání vlasů a míří to 
řešit do lékáren. V současnosti pak nově vyvstává otázka, 
jak prodeje vlasové kosmetiky zasáhne ekonomická krize.

Charakteristickým rysem posledních 
zhruba dvanácti měsíců je opětovné na-
startování poptávky po přípravcích na li-
kvidaci vší. Vývoj na trhu za využití dat 
společnosti IQVIA podrobně popisuje 
RNDr. Bohumila Tomšíčková, senior brand 
activation manager společnosti Omega 
Pharma: „Pro segment přípravků na vši je 
charakteristická sezonnost prodejů, která 
úzce souvisí s kumulací dětí. Nejvýraznější 
sezona pravidelně nastává v létě v době, 
kdy děti jezdí na tábory, a vrcholí v září, 
kdy po prázdninách nastupují do školy. Ve-
dlejší sezona je patrná v lednu, kdy se děti 

po vánočním volnu vracejí do školy. Lo-
gicky tedy měla na vývoj celého segmentu 
výrazný vliv covidová pandemie, při níž byly 
zavřené školy, sportovní a jiné kroužky. 
Děti tak neměly příležitost se potkávat, 
a tím pádem se ani vzájemně nakazit vší 
dětskou. První poklesy prodejů se projevily 
již v dubnu 2019, posléze celý trh drama-
ticky klesl v prodané hodnotě až o 50 pro-
cent. Tento silný propad trval až do března 
2021. Poté se zpomalil a od července loň-
ského roku v souvislosti s uvolněním řady 
restrikčních opatření a následným návra-
tem dětí do škol je patrné opětovné oživení 
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trhu, kdy se prodeje dostávají na předcovi-
dovou úroveň.“
Jak dále uvádí, segment vší je rozdělen na 
produkty pro ošetření a prevenci. Naprostou 
většinu tvoří produkty pro ošetření, tedy na 
přímé odstranění vší po nákaze (90 %), pro-
dukty pro prevenci (v naprosté většině ve 
formě sprejů) tvoří pouze desetinu hodnoty 
prodejů. „V segmentu výrobků na ošetření 
lze nalézt mnoho forem, ale dlouhodobě 
jsou nejoblíbenější spreje, které tvoří 
39 procent prodejů co do hodnoty, vyšší ob-
libu postupně získávají i šampony s podílem 
36 procent, naopak se lehce snížil podíl roz-
toků, který činí 29 procent,“ vypočítává  
Bohumila Tomšíčková. 

Cena až na druhé koleji
Pokud jde o přípravky na likvidaci vší, zkuše-
nosti lékárníků i výrobců ohledně nákupních 
zvyklostí lze stručně popsat takto: zásadní je 
účinnost produktů, jejich cena se moc ne-
řeší. Potvrzuje to například Mgr. Leona Štěp-
ková, vedoucí Alphega lékárny Medea 
v Hostomicích nad Bílinou: „Zákazníky nejvíc 

zajímá účinnost. Cena a vše ostatní už není 
tak důležité. Klienti přicházejí většinou na-
štvaní nebo otrávení a chtějí výskyt vší co 
nejrychleji vyřešit. Za každou naši radu jsou 
vděční a málokdy se stane, že přicházejí pro 
konkrétní přípravek.“
Bohumila Tomšíčková sice připouští, že 
v současnosti může začít cena výrobků hrát 
důležitou roli, ale že v segmentu přípravků 
na likvidaci vší spotřebitelé očekávají ze-
jména spolehlivé a rychlé vyřešení nepříjem-
ného problému. „Z tohoto důvodu preferují 
výrobky s klinicky prokázanou stoprocentní 
účinností již po jednom ošetření, hledají 
osvědčený produkt i za vyšší cenu. Svědčí 
o tom i fakt, že Paranit si upevnil svoji pozici 
jedničky na českém trhu, přestože má nasta-
venu spíše prémiovou cenu,“ říká.
Pro přípravky na prevenci výskytu a likvidaci 
vší je charakteristické, že si ohledně jejich 
výběru nechávají lidé v lékárně poradit, na 
což poukazuje mimo jiné vedoucí pražské 
Lékárny Těšnov Mgr. Petra Nováková: „Zá-
kazník většinou dá na naši radu. Zajímá se, 
jak dlouho musí nechat prostředek působit, 
kdy ho smýt, jestli je v balení i hřebínek.“
PharmDr. Markéta Nápravníková z EUC Lé-
kárny v Šustově ulici v Praze sice uvádí, že 
zákazníci požadující přípravky na likvidaci 
vší většinou přicházejí s jasnou představou 
přípravku, který znají buď z reklamy, nebo 
z doporučení známých, ale zároveň připou-
ští: „Hodně dají i na zkušenosti lékárníka 
a nechají si poradit. V tomto případě je pro 
ně nejdůležitější rychlý účinek. Výběr pří-
pravku pak záleží na typu vlasů, pro které je 
určený – jestli se jedná o dlouhé dívčí vlasy, 
nebo pouze krátké u chlapců. Někteří zákaz-
níci nakupují i přípravky sloužící k prevenci 
nákazy.“ 
Jistým potvrzením toho, že se lidé chodí s lé-
kárníky ohledně přípravků na likvidaci vší 
poradit, je i zmínka Bohumily Tomšíčkové: 
„I když přesná data pro retailový trh nejsou 
k dispozici, je patrné, že primárním místem 

nákupu jmenovaných přípravků jsou lé-
kárny. Také vzhledem k akutnímu řešení pro-
blému je 93 procent přípravků na vši jak co 
do objemu, tak do hodnoty, prodáváno v ka-
menných lékárnách a pouze sedm procent 
objemu i hodnoty prodejů se realizuje přes 
lékárenské e-shopy. V tomto směru hrají vý-
znamnou roli lékárníci, takže je velmi důle-
žité, aby znali naše produkty, a zároveň aby 
byly produkty v lékárnách dostupné a vidi-
telné.“

Takřka neměnná paleta 
problémů
Problémy, s nimiž v případě vlasů a vlasové 
pokožky lidé do lékáren přicházejí, se v pod-
statě nemění. Lékárníci potvrzují, že k nej-
častějším patří problém s lupy a se suchou 
a přecitlivělou pokožkou a padání vlasů. 
„Neméně často se setkáváme s lidmi s citli-
vou či ekzematickou kůží, jež obecně vyža-
duje jemnější přípravky, které nemusejí být 
vždy dostupné v drogeriích,“ podotýká Mar-
kéta Nápravníková.
Stejně jako minulý rok i letos z lékáren za-
znívá, že i nadále je znát vyšší počet lidí, 
kteří si stěžují na padání vlasů po proděla-
ném onemocnění covid-19. „V posledních 
letech je velkým tématem vypadávání vlasů 
coby jeden z následků covidového onemoc-
nění. S tímto problémem k nám chodí 
opravdu mnoho lidí. Tady je na místě nejen 
vhodná vlasová péče, ale také kvalitní vita-
minové přípravky na užívání po dobu něko-
lika měsíců,“ popisuje Mgr. Eva Burianová, 
vedoucí Lékárny Ave na Šilingrově náměstí 
v Brně.
Také PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., vedoucí 
Lékárny Benu na pražském Smíchově, pou-
kazuje na to, že v lékárně se zákazníci stále 
zajímají poměrně hodně o různé doplňky 
stravy na podporu kondice vlasů nebo na 
podporu jejich růstu. 
Rovněž Petra Nováková se zmiňuje o tom, že 
pocovidovým problémem je značné vypadá-

NOVÁ ŘADA VITAMINŮ 
V EKOLOGICKY ŠETRNÝCH OBALECH

Vyrábí VITAR, s.r.o.
Tř. T. Bati, Zlín

Vysoký obsah přírodních extraktů z hlívy ústřičné, 
rakytníku a echinacey doplněné o vitamin C 
pro podporu imunitního systému.

Vitar EKO 
Hlíva ústřičná
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vání vlasů, takže v posledních dvou letech 
se zvýšil hlavně zájem o tablety podporující 
jejich výživu. A Leona Štěpková doplňuje: 
„Kvůli nižšímu výskytu vší v období pande-
mie se méně prodávaly přípravky na jejich 
likvidaci, ale na druhou stranu se zvýšil pro-
dej prostředků podporujících růst vlasů, 
protože si mnoho našich klientek stěžovalo 
na jejich padání a celkově špatný stav po 
prodělaném covidu.“ 

Osvědčené se neopouští
Pokud jde o zákazníky trpící vlasovými pro-
blémy, lze je v zásadě rozdělit na dvě sku-
piny. Leona Štěpková k tomu uvádí. „Část 
nakupuje osvědčené produkty a část se radí 
a chce změnu, protože není spokojena. 
Řekla bych, že je to tak půl na půl.“
Také Markéta Nápravníková upozorňuje, že 
vyzkoušené a osvědčené přípravky hrají 
u části klientů prim: „Mezi zákazníky na-
jdeme takové, kteří nedají dopustit na vy-
zkoušené produkty. Velká část klientů si 
však nechá poradit a rádi vyzkoušejí no-
vinky, které by mohly mít na jejich vlasy větší 
efekt.“
Že má osobní zkušenost velký vliv na koupi 
produktu, připouští i Mgr. Andrea Vaníčková, 
PR & marketing director společnosti  
La BiOrganica: „Praxe ukazuje, že nejlépe 
funguje osobní zkušenost, nebo pak osobní 
doporučení.“
Jistý vliv na poptávku má samozřejmě také 
reklama. „Vliv reklamy zaznamenávám ze-
jména u přípravků na vypadávání vlasů. Re-
klama na tento typ problému ovlivňuje 
všechny věkové kategorie. Klienti naší lé-
kárny si však nechají velmi ochotně poradit 
od odborného personálu nejen v případě vy-
padávání vlasů, ale také ohledně tvorby 
lupů, u ekzémů a lupénky,“ popisuje 
Mgr. Jana Holfeuerová z lékárny Cyrmex 
v Pohořelicích a ještě upřesňuje, že obecně 
platí, že televizní reklamou bývají ovlivněni 
starší klienti, zatímco sociální sítě mají vliv 
spíše na mladší věkové skupiny.

O vlivu reklamy a důležitosti odborného po-
radenství se zmiňuje také Eva Burianová, 
která vyzdvihuje, že pro klienty je při nákupu 
přípravků na vlasy nejdůležitějším kritériem 
jejich účinnost. Proto je naší hlavní snahou 
správně vybrat vhodný prostředek a doporu-
čit i doplňkový sortiment, aby byl výsledek 
co nejlepší. Pochopitelně reklama je všudy-
přítomná, ale je právě na nás, lékárnících, 
abychom pro zákazníka vybrali nejlepší péči 
a poradili, jak přípravky používat,“ říká.

Chemie na ústupu
Není sporu o tom, že u vlasové kosmetiky se 
vše točí hlavně kolem účinnosti. Nicméně se 
u ní projevují také další trendy, které jsou 
známé i z jiných kategorií. „Lze konstatovat, 
že se vlasová kosmetika všeobecně zbavuje 
silikonů a parabenů, zaměřuje se na vegan-
ské produkty, myslí na recyklaci, a tím i sní-
žení zbytkového odpadu, popřípadě 
druhotné využití prázdných obalů. Pozoru-
jeme také trend větších balení, anebo využití 
´sáčků´, které lze zakoupit a přelít z nich 
přípravek do originálního obalu,“ shrnuje 
Ing. Soňa Remová, produktová manažerka 
společnosti Vitar.
Podobně se vyjadřuje rovněž Andrea Vaníč-
ková: „Také v této kategorii vnímáme posun 
veřejnosti k přírodním značkám. Pokud jde 
o obaly, postupuje trend takzvaných refillů, 
kdy si klienti ponechají původní obal 
a pouze do něj doplňují šampon či kondicio-
nér z náhradních balení.“ 
Na rostoucí oblibu přírodních látek u vla-
sové kosmetiky upozorňuje i Tomáš Arndt, 
který naznačuje, že spotřebitelé se zajímají 
o kosmetiku obohacenou určitými přírod-
ními výtažky – například aloe vera nebo ex-
traktem z technického konopí.

Pravidelný přísun novinek 
Nelze sice tvrdit, že by na trhu v posledních 
letech přibývalo nepřeberné množství novi-
nek, ale objevují se na něm nejen nové pro-
dukty, ale také nová značka. „Do České 

republiky se nám podařilo získat rakouskou 
bio kosmetiku Vielö, která je jedinečná tím, 
že vodu nahrazuje blahodárnou bio syrovát-
kou. Tento vedlejší produkt výroby sýrů se 
používá v řadě rakouských lázní pro omlazu-
jící koupele, ideální je také pro ekzematiky. 
Tuto značku jsme objevili zejména pro její je-
dinečnou vlasovou kosmetiku, která je velmi 
čistá a pečující. Obrovský úspěch slavila ze-
jména u majitelek kudrnatých a suchých 
vlasů, které doslova ožily. Pečující obsah 
prospívá nejen vlasovému stvolu, který vyži-
vuje a změkčuje, ale především také po-
kožce hlavy. Ovlivňuje totiž pozitivně její pH, 
předchází jejímu přesušování, lupům, ale 
i jejímu nadměrnému maštění,“ vysvětluje 
Andrea Vaníčková. 
Pokud jde o samotné produkty, v průběhu 
loňského a letošního roku se nabídka kate-
gorie vlasové kosmetiky rozšířila například 
o Paranit Extra Silný šampon proti vším 
a hnidám. „Šampon účinkuje velmi rychle. 
Vši odstraní do pěti minut a stačí pouze 
jedna jeho aplikace. Nespornou výhodou je 

N
Nejvíce jsou paradoxně  
ochotni utrácet klienti 

bez potíží 
„Nejvíce nás samozřejmě navštěvují zákazníci, které trápí nějaké vlasové problémy, 
ale paradoxně největší částky jsou ochotny uhradit některé klientky, občas i klienti, 

které zase tak velké problémy nemají. Jsou ale zvyklé věnovat velkou péči svému 
zevnějšku, ale i zdraví a kondici. Je to vlastně podobné jako například v péči o zuby. 
Nejvíce nakupují ti, kteří mají zuby zdravé. Ti s několika zčernalými pahýly v ústech 

koupí maximálně analgetika.“

Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárna Medea, Hostomice nad Bílinou
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i obsah LPF, tedy faktor na ochranu proti 
vším, který redukuje statickou elektřinu ve 
vlasech a vytváří v nich nepříznivé prostředí 
pro kladení hnid. Veš dětská si nemůže vůči 
přípravkům Paranit Extra Silný vytvořit odol-
nost, protože nemají chemický mechanis-
mus účinku,“ popisuje Bohumila 
Tomšíčková. Zároveň dodává, že vzhledem 
k velikosti balení jmenovaného produktu ho 
lze využít až na čtyři aplikace, takže je 
vhodný pro celou rodinu. Součástí balení je 
i hřebínek pro snadné vyčesání hnid z vlasů.
Nabídku pro ty, kteří trpí padáním vlasů, 
obohatila před rokem společnost Vitar. Na 
trh uvedla Revitalon Vlasové sérum 50 ml, 
které podporuje růst vlasů a dodává jim po-
třebné vitaminy a minerály pro podporu 
krásného a přirozeného vzhledu. „Jeho apli-
kace je jednoduchá a rychlá. Aplikuje se ka-
pátkem přímo na pokožku hlavy, přičemž 
nezáleží na tom, zda jsou vlasy suché, 
mokré, před nebo po umytí. Vlasové sérum 
vlasy nijak nemastí ani nezatěžuje,“ říká 
Soňa Remová. Zároveň připomíná, že jejich 
další loňskou novinkou je Revitalon box, 
v němž je Kofeinový šampon, Vlasové sérum 
a Revitalon forte kapsle. Komplexní měsíční 
kúra pro krásné a silné vlasy v dárkovém ba-
lení, které obsahuje produkty Revitalon 
Forte kapsle, Kofeinový šampon a Vlasové 
sérum. Tyto produkty jsou určeny na měsíční 
kúru na podporu růstu vlasů a omezení je-
jich vypadávání.
Také společnost Pierre Fabre Dermo-Cos-
métique Tchequie minulý rok přišla s novin-

i díky loňským inovacím, ostatní řady pro-
středků na objem, suché vlasy, poškozené 
vlasy, stárnutí a waterless kategorie mírně 
strádají. Naopak v segmentu lupů se dobře 
daří produktům naší medicínsky zaměřené 
značky Ducray,“ vyjmenovává Zdeňka Hráč-
ková.
Svůj názor připojuje také Jana Holfeuerová, 
která v období po nástupu pandemie co-
vidu-19 snížený zájem o přípravky vlasové 
kosmetiky nepozorovala: „Nákup kombi-
nace perorálního přípravku a topické vla-
sové kosmetiky nepředstavoval problém. 
Péče o vlasy je celoroční záležitost. Ať už se 
člověk pohybuje ve společnosti, nebo je 
kvůli okolnostem zavřený doma, vlasům ob-
vykle věnuje nepřetržitou pozornost. Změnu 
v nákupním chování pozoruji letos, kdy kvůli 
ekonomické krizi lidé výrazněji plánují výši 
částky, kterou jsou ochotni za vlasovou kos-
metiku vydat.“
Podle Andrey Vaníčkové ovlivňuje ekono-
mická krize negativně celý segment kosme-
tiky včetně kosmetiky vlasové. 
Ne všichni dopady krize na vlasovou kosme-
tiku pozorují. „Z mého pohledu prodeje vla-
sové kosmetiky ekonomická krize zatím 
v negativním smyslu nepoznamenala, jelikož 
do lékárny k nám chodí hlavně zákazníci, 
kteří mají problém a potřebují ho řešit. Na-
opak lidé, kteří potíže s vlasy nemají, si 
obecně chodili například pro šampon jen 
zřídka. V lékárně jsou přece jen dražší 
značky, proto si myslím, že nakupují jinde,“ 
říká Petra Nováková. 

Výrobci sázejí na vyzkou-
šené modely
Pokud jde o prezentaci produktů a marke-
tingové kampaně, výrobci sázejí na osvěd-

kou určenou těm, kteří mají problémy 
s padáním vlasů. Konkrétně jde o Klorane 
Sérum proti vypadávání vlasů s chininem 
a bio protěží alpskou, které je vhodné na 
všechny typy vypadávání vlasů, a to jak pro 
muže a ženy, tak i pro kojící maminky. 
Sérum je určeno na tříměsíční kompletní 
kúru. Další novinku plánuje společnost 
uvést na trh na začátku příštího roku. „Jedná 
se o novou řadu přípravků Klorane s galan-
galem na všechny typy lupů, která bude ob-
sahovat šampon v balení o objemu 
200 a 400 mililitrů a masku-peeling 
v prášku 2 v 1 vhodnou na úporné lupy,“ po-
pisuje Zdeňka Hráčková, product & PR man-
ager jmenované společnosti.

Další vývoj s velkým otazní-
kem
Onemocnění covid-19 způsobilo na lékáren-
ském trhu v určitých kategoriích vskutku ne-
bývalé přesuny, kdy některé produkty 
katapultovalo na přední příčky žebříčku pro-
dejnosti, zatímco jiné odsunulo na zadní po-
zice. Leccos už se vrátilo do běžných kolejí, 
ale nyní vyvstává otázka, jaký vývoj lze oče-
kávat v souvislosti s ekonomickou krizí 
a stále rostoucí inflací.
Odpovědi na dotaz, zda ekonomická krize 
v posledních měsících kategorii vlasové kos-
metiky již ovlivnila, nejsou zcela jednotné. 
„Klorane jako přírodní a ekologicky zodpo-
vědnou značku bohužel ekonomická a rov-
něž covidová krize ovlivnila. Zatímco 
přípravkům proti vypadávání vlasů se daří 

čené postupy. Nic se nemění na tom, že 
hojně využívají sociální sítě.
„Našim značkám Alpecin a Plantur se na 
trhu daří dobře. Je to samozřejmě díky pod-
poře v rámci televizní reklamy a on-line ko-
munikace. Také naše poslední novinka 
Plantur 21 #longhair Booster se díky on-line 
podpoře velmi dobře etablovala a vykazuje 
nárůsty prodejů,“ pochvaluje si Ing. Pavla 
Ševčíková, product manager společnosti 
Apremeda.
Soňa Remová podotýká, že v kampaních se 
stále drží toho, co fungovalo doposud: „To 
znamená inzerce v tištěných médiích 
i v rámci on-linu, které doplňujeme různými 
podporami prodeje. Motivujeme nejen kon-
cové zákazníky, ale také farmaceuty.“
Na význam spolupráce s lékárníky a jejich 
edukace poukazuje i Bohumila Tomšíčková: 
„Naším primárním cílem je udržet distribuci 
a vizibilitu produktů v místech prodeje a zá-
roveň edukovat lékárníky ohledně výhod 
jednotlivých forem přípravků tak, aby mohli 
zákazníkům doporučit nejlepší řešení pro-
blému. Nezapomínáme také na samotné 
spotřebitele, v jejichž případě hraje důleži-
tou roli on-line komunikace cílená na sku-
pinu našich zákazníků a na řešení jejich 
potřeb.“
Zdeňka Hráčková zase upozorňuje na to, že 
spotřebitelé stále dobře reagují na sell-out 
akce jak v kamenných, tak on-line lékár-
nách. „Z tohoto hlediska je nejsilnějším ob-
dobím většinou prosinec s vánočními 
slevami kombinovanými s promočními ba-
líčky, které obsahují top produkty za zvýhod-
něnou cenu nebo atraktivní dárek.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

VÝBĚR NOVINEK

Benepharma CZ
Šampon Kawar proti lupům s minerály z Mrtvého moře 400 ml – pomáhá z pokožky 
odstranit lupy a zároveň tlumit jejich tvorbu, zmírňuje svědění, obsažené minerály 

vysušenou vlasovou pokožku hydratují a napomáhají regenerovat

La BiOrganica
Vielö bio vlasová kosmetika – řada s obsahem syrovátky zahrnuje šampon speciálně 
vyvinutý pro posílení a hydrataci jemných a namáhaných vlasů a kondicionér vhodný 

pro všechny typy vlasů 

Omega Pharma
Paranit Extra Silný šampon proti vším a hnidám – výrobce deklaruje, že má klinicky 

prokázanou účinnost, stačí jedna aplikace a odstraní vši do pěti minut, z vlasů se dobře 
vymyje, neobsahuje silikony a vytváří nepříznivé prostředí pro kladení hnid ve vlasech

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchequie
Klorane Sérum proti vypadávání vlasů s chininem a bio protěží alpskou – pro všechny 
typy vypadávání vlasů, pro muže, ženy i pro kojící maminky, tříměsíční kompletní kúra; 
Klorane s galangalem proti lupům (suchým i mastným) – na začátku příštího roku bude 
uvedena na trh nová řada obsahující šampon 200 a 400 ml a masku-peeling v prášku 

2 v 1 (na úporné lupy)

Vitar
Revitalon box - limitovaná edice – komplexní měsíční kúra pro krásné a silné vlasy 
v dárkovém balení, obsahuje produkty Revitalon Forte kapsle, Kofeinový šampon 

a Vlasové sérum

V
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PANELOVÁ DISKUZE: SOUČASNÉ HROZBY, BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI?
Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí se 
nejen na problémy, ale také na možná východiska a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace dodavatel-
ských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva.
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Vstup zdarma pro 
výrobce a distributory 
baleného zboží.

ČTYŘI HROZBY, ČTYŘI EXPERTI, 
ČTYŘI POHLEDY

Obalový průmysl se ještě pořádně nestačil oklepat z koronavirové krize 
(a není přitom jasné, zda jsme opravdu na konci), a okamžitě byl vystaven novým 
hrozbám: 1) nedostatek a vysoké ceny materiálů včetně recyklátů; 2) rostoucí 
ceny energií; 3) nedostupnost personálu na všech pozicích a související tlak na 
růst mezd; 4) klesající kupní síla spotřebitelů. Pro důkladné zorientování v těchto 
klíčových oblastech zveme čtyři odborníky, kteří budou sdílet své expertní názory:
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Proč jste si vybral studium farmacie? 
Oba moji rodiče byli lékaři, a tak i mne to ke zdravotnictví odmala přitaho-
valo. Navíc moje prateta v Nitře na Slovensku byla magistra a jako malí jsme 
jí se sestrou do lékárny, kde to krásně vonělo, chodili, obrazně řečeno, po-
máhat. Navíc už v základní škole mě nejvíce bavila biologie a později i che-
mie, a tak jsem se pro toto studium později rozhodl. A to i proto, že lékárník 
je profese, která pomáhá lidem.

Jak dlouho pracujete za tárou?
Studium na Veterinární a farmaceutické fakultě v Brně jsem ukončil v roce 
1996, je to tedy již 26 let.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce a co na-
opak nejméně? ?
Nejvíce mě baví každodenní kontakt s pacienty, které už znám. A také to, že 
lékárník musí reagovat na spoustu všetečných otázek a že jsme v lékárně fajn 
parta stejně jako to, že občas někdo přijde poděkovat, že jsem mu dobře po-
radil a pomohl. A baví mě také práce v laboratoři. A asi nejméně mě baví pa-
pírování.
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4Kdybyste měl kouzelný proutek, co byste v českém 
lékárenství okamžitě změnil? 
Chtěl bych, aby byla lékárna více vnímána jako zdravotnické zařízení, abychom 
si nekonkurovali jen výší doplatků, ale hlavně službami, které můžeme v lékárně 
nabídnout. Aby byl pacient na prvním místě. Odměňování lékárníka i za výkon 
by mělo být samozřejmostí.

Jak vám při práci pomáhá časopis Pharma Profit? 
Je to zajímavý a inspirující časopis, kde jsou články ze života obyčejných lékár-
níků, i o tom, co je nového po legislativní stránce, jaké jsou nové trendy ve far-
macii. Pomáhá nám být takříkajíc v obraze.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu? 
Jde o rodinnou lékárnu v malém městě se zdravotním střediskem a spoustou 
menších vesnic v okolí, odkud pacienti k lékařům a do lékárny dojíždějí. Jsou tu 
praktičtí lékaři pro dospělé i děti, ale i specialisté, a díky tomu máme pestrou 
klientelu.

O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je ve 
vaší lékárně největší zájem? 
O vitaminové přípravky, dětský sortiment, kosmetiku, zavádíme i nové kategorie 
jako třeba veterinu, diagnostické přístroje, zdravou výživu a nebojíme se zviditel-
nit i dosud trochu tabuizované inkontinenční pomůcky. Vše máme v samoob-
služné sekci.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Máme vlastní letáky, plakáty před lékárnou i v čekárnách u lékařů, reklamní ob-
razovky v lékárně, pořádáme různé konzultační dny. Naši zákazníci jsou o tom 
informováni díky hlášení v místním rozhlasu, mailingem a SMS zprávami.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Školení navštěvuji, ale hlavně se v rámci našich lékáren pravidelně školíme 
ohledně prodejních dovedností a komunikace s pacientem.

 Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Asi se budou čím dál víc využívat nové technologie, které v současnosti mohou 
člověku lékárenství přiblížit. Jen doufám, že pacienti budou i nadále potřebovat 
radu lékárníka a bude to pro ně závaznější než to, co se píše na internetu.

 Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou zažil?
Denně zažívám spoustu humorných příhod, kdy se k nám chodí lidé ptát, kde je 
kavárna či masna, odkud jezdí autobus, kde se dá dobře najíst? Zkrátka jsme 
takové informační centrum v Pohořelicích.

 Jak si od práce nejlépe odpočinete?
S rodinou, doma na zahradě, projížďkou na kole, horskou túrou, rybařením, ale 
i procházkou po lese se psem.

 Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Určitě musím jmenovat Preventan. Moje děti ho užívaly a ve škole skoro nic ne-
zameškaly.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Mgr. Lubomír Mach o sobě

Narodil jsem se v Brně, kde jsem vystudoval Veterinární a farmaceutickou fakultu. Ve škole 
jsme se poznali s manželkou, máme tři, dnes už dospělé, děti. Už řadu let pracuji jako ve-
doucí lékárny Cyrmex v Pohořelicích. Mám rád procházky a jízdu na kole přírodou, hory, 
rybaření a Vysočinu, odkud pocházejí mí předkové.

Lékárna Cyrmex
Náměstí Svobody 1613, Pohořelice, 691 23

Po–Pá: 7:30 – 17:00
So: 7:30 – 11:00
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ROZHOVOR TO, CO DRŽÍTE V RUCE, 
JE POUZE ŠPIČKA LEDOVCE...

OBJEVTE TO, CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. 
OBJEVTE DIGITÁLNÍ SVĚT ČASOPISU PHARMA PROFIT!

WWW.PHARMAPROFIT.CZ/CO-NABIZIME

TIŠTĚNÝ ČASOPIS 
PHARMA PROFIT:
•  podrobnější analýzy
•  rozsáhlé rozhovory
•  40–50 stran každé 

dva měsíce

E-MAILOVÝ  ZPRAVODAJ 
PP NEWS:
•  jednou za 14 dnů
•  zasílán přímo do vašeho inboxu
•  aktuality ze světa lékáren

WEB WWW.PHARMAPROFIT.CZ:
•  aktualizován 

několikrát denně
•  exkluzivní 

online rubriky
•  čerstvé zprávy
•  rozšířené články 

z časopisu

PROFIL ČASOPISU 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
•  všechny aktuality a zprávy 

přímo na váš timeline
•  možnost sdílení, lajkování 

a komentářů
•  aktivní komunity profesionálů 

z vašeho oboru

42přehled

V příštím čísle si přečtete

V rámci rubriky Monitor trhu se zaměříme 
na zdravotnické potřeby a zmapujeme, které 

produkty jsou v lékárnách nejžádanější 
a jaké novinky výrobci pro spotřebitele 

připravili. 

Přineseme vám i nejzajímavější informace 
z 15. kongresu Pharma Profit, který se koná 
6. října v Olomouci.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
Na to, v čem se náš lékárenský trh 
nejvíce proměnil a co lze předpo-
kládat ohledně jeho vývoje, jsme se 
podívali s Ondřejem Fričem, MSc, 
associate directorem, product ma-
nagement, marketing & data 
supplier relations, Czech Republic 
& Slovakia společnosti IQVIA.

Rubrika 
Lékárna při cestě
Do Lékárny U Zlatého anděla 
v Podbořanech se sjíždějí lidé ze 
širokého okolí, protože je vyhlá-
šená širokým sortimentem, indi-
viduální přípravou léčivých 
přípravků, řadou služeb a přede-
vším stálým a sehraným kolekti-
vem. 

Rubrika 
Pharma případ
Analýze výsledků mystery 
shoppingu zaměřeného na od-
bornost expedice v lékárnách při 
řešení bolesti pohybového apa-
rátu se věnuje PharmDr. Jana 
Matušková. Jak zdůrazňuje, při 
výběru analgetika rozhoduje in-
tenzita akutní bolesti nezávisle 
na tom, co pacienta bolí. 

Rubrika 
Pharma sezona
Lékárníci potvrzují, že u vlasové 
kosmetiky je v důsledku ukon-
čení distanční výuky opět znát 
zvýšený zájem o přípravky na li-
kvidaci vší. Velká poptávka je 
také po produktech na padání 
vlasů. 

ROZHOVOR 10/11 Tváří v tvář 

ptávku. Pro trh consumer health byl před 
pandemií typický relativně stabilní růst, v ob-
dobí 2017–2019 průměrně 6,7procentním 
tempem. Pandemie covidu-19 tento vývoj 
posílila a průměrné tempo růstu prodejů na 
CH trhu se tak v období 2020–2021 zvýšilo 
na osm procent. Pro kategorii OTC produktů, 
které jsou v segmentu consumer health do-

Pokud jde o lékárenský 
trh, s trochou nadsázky se 
dá říct, že poslední roky se 
na něm takřka vše spojuje 
s covidem-19. Pojďme se 
na úvod ale podívat na 
roky před startem pande-
mie. Co bylo v tuzemsku 

v předcovidových letech 
charakteristické pro 
takzvaný consumer health 
trh (CH)? Které kategorie 
rostly, které naopak stag-
novaly, jaké trendy péče 
o zdraví se do prodejů pro-
mítaly?

V posledních letech se na retailovém trhu 
českých lékáren odehrála spousta změn, 
které v našich datech monitorujeme přes 
IQVIA panel lékáren zahrnující veřejné části 
kamenných lékáren a lékárenské e-shopy. To 
nám umožňuje sledovat transakce v konco-
vých cenách včetně DPH, a tím i sledovat 
ekonomické dopady na cenotvorbu a po-

TVÁŘÍ V TVÁŘ

T

Lékárenský trh prošel v uplynulých letech poměrně bouřlivým vývojem, který lze nejlépe dokumentovat na přesných 
datech. Na to, co tato data naznačují, v čem se tuzemský lékárenský trh nejvíce proměnil a co lze předpokládat 
z hlediska jeho budoucího vývoje, jsme se podívali s Ondřejem Fričem, MSc, associate directorem, product management, 
marketing & data supplier relations, Czech Republic & Slovakia společnosti IQVIA.

Ukazuje se, že
lékárně přináší profit 
rozšíření její působnosti

minantní, jsou charakteristické významné se-
zonní výkyvy, především slabé jarní a letní 
měsíce a silné měsíce předvánoční. Tyto roz-
díly přetrvaly i během pandemie, ale v letních 
obdobích prodeje výrazně posílily. Například 
prodeje v nejslabším měsíci roku 2021, 
květnu, byly o 13 procent vyšší než v srpnu, 
nejslabším měsíci předpandemického roku 
2019. Vyšší tržby prodejců v jarních a letních 
měsících se přitom projevují i v letošním 
roce, kdy již většinu roku trávíme bez proti-
epidemických omezení. Letos dosud nej-
slabší měsíc, květen, přinesl prodejcům tržby 
dokonce vyšší o 41 procent než již zmíněný 
srpen roku 2019.

A jak to vypadalo například 
v segmentu zdravotních po-
třeb či doplňků stravy?
Zdravotní potřeby a výživové doplňky rostly 
v letech 2018–2019 ze všech oblastí nej-
rychleji, a to stabilním průměrným 7,5pro-
centním tempem. Oproti tomu segmenty 
osobní hygieny a dermokosmetiky spíše 
stag novaly. Za nimi se s průměrným 6,5pro-
centním tempem růstu pohybovaly volně 
prodejné léky, které si ovšem dlouhodobě 
drží téměř 70procentní podíl na celém CH 
trhu. Následovaly segmenty osobní hygieny 
a dermokosmetiky, které rostly průměrně 
o pět procent. U osobní hygieny a dermo-
kosmetiky je také velmi výrazná sezonnost, 
která vrcholí před Vánocemi, a nepřerušila ji 
ani pandemie koronaviru. V případě dermo-
kosmetiky navíc sledujeme ještě jeden, 
předprázdninový výkyv, který je způsobený 
především vysokou poptávkou po opalova-

cích přípravcích. V jednotlivých OTC skupi-
nách dlouhodobě vedly produkty proti 
chřipce a nachlazení následované léky proti 
bolesti. V posledním předpandemickém 
roce 2019 také významně rostla třetí nejpro-
dávanější kategorie vitaminů a doplňků 
stravy o 11 procent. Za zmínku stojí i pro-
dukty podporující trávení s osmiprocentním 
tempem růstu v témže roce. 

Zajímalo by mě, jak vypa-
dalo srovnání se zahrani-
čím, respektive s Evropskou 
unií (EU)? Lišila se Česká 
republika v rámci uvede-
ného trhu v něčem opravdu 
výrazně?
Velké rozdíly mezi evropskými státy jsme 
sledovali zejména v případě internetových 
prodejů, kde Česká republika patřila mezi 
lídry už před pandemickou krizí. Především 
ve srovnání s ostatními státy Visegrádské 
čtyřky (V4) internetové lékárny v Česku ge-
nerovaly daleko větší podíl tržeb a překonaly 
v růstu i mnoho států západní Evropy. 

Když se přesuneme ke zmi-
ňovanému covidovému ob-
dobí, co bylo v letech 2020 
a 2021 pro lékárenský trh 
typické? A do jaké míry se 
prodeje v jednotlivých kate-
goriích konkrétně na CH 
trhu v uvedených letech li-
šily? 
V první řadě je třeba zmínit rostoucí roli in-
ternetu. Ačkoliv kamenné lékárny stále ge-

nerují většinu tržeb s 86procentním podílem 
v roce 2021, pro internetové lékárny situace 
představuje 88procentní nárůst mezi lety 
2019 a 2021. Česká republika je tak 
opravdu v podílu on-line prodejů CH pro-
duktů daleko před ostatními státy skupiny 
V4. Pořadí prvních dvou internetových nej-
populárnějších kategorií se během pande-
mie nezměnilo: stále jde o vitaminy 
následované léky proti bolesti, pouze nás-
kok vitaminů se velmi markantně zvýšil. Nej-
více zasaženým sektorem CH trhu byla 
dermokosmetika. Kvůli omezení cestování 
neproběhl v roce 2020 již zmíněný sezonní 
výkyv před létem, kdy lidé nakupují krémy 
na opalování, a tržby v dermokosmetice tak 
bývají dokonce vyšší než před Vánocemi. 
Loni, kdy se pravidla pro cestování již uvol-
nila, se situace vrátila do normálních hladin.
Zajímavá situace nastala i ve srovnání jed-
notlivých OTC kategorií. Pandemie narušila 
dlouhodobou dominanci léků proti chřipce 
a nachlazení, v roce 2020 ji dokonce před-
běhla kategorie vitaminů, která se historicky 
pohybovala až na třetím místě. Důvodem 
byla hygienická nařízení, která kromě šíření 
covidu dopadala i na prodeje spojené s tra-
diční chřipkovou vlnou, které jsou obvykle 
na podzim velmi vysoké. Lidé se také více 
zaměřili na prevenci, a především v prvních 

měsících pandemie se projevil silný efekt 
předzásobení. Loni se pořadí kategorií sice 
vrátilo na původní pozice, prodeje vitaminů 
ale stále rostou a kategorie léků proti 
chřipce a nachlazení tak nezískala zpět svůj 
předcovidový náskok. Pandemickou ano-
málií je kategorie testovacích zařízení, do níž 
spadají i testy na covid-19. Před pandemií 
se nenacházela ani v první desítce, loni se 
ale stala pátou kategorií s nejvyššími trž-
bami, na internetu dokonce třetí nejprodá-
vanější. Přes 20 procent všech samotestů 
na covid-19 prodaných v lékárnách se ve 
zmíněném roce nakoupilo on-line, pro srov-
nání v roce 2019 se v celé kategorii testova-
cích zařízení na internetu prodalo přibližně 
devět procent.

Covid-19 je tu sice stále 
s námi, ale letošek se od mi-
nulých dvou let přece jen 
liší kupříkladu tím, že děti 
nebyly na distanční výuce 
a podobně. V jaké míře se 
prodejní covidové trendy, 
například enormní po-
ptávka po vitaminu D, pro-
jevují v současnosti? 
Subkategorie vitaminů A a D zaznamenala 
nejvyšší prodeje v druhé vlně covidu, tedy 

ANI LÉKÁRENSTVÍ NESMÍ  
ZAOSTAT V INOVACÍCH

„Podíváme-li se na lokální trendy jak u řetězcových lékáren, 
tak u některých inovativních virtuálních řetězců, zjistíme, že se 

působnost lékáren rozšiřuje. Tento trend je patrný i v zahraničí, kde 
v lékárnách například doplňkový prodej zabírá majoritní část plochy 

oficíny a hraje tam hlavní roli. Každá speciální aktivita, ať už jde 
kupříkladu o různé služby typu prevence či očkování, spojení lékárny 

s oční optikou, zavedení digitálních aplikací v rámci pacientských 
programů, je pro lékárnu dalším zdrojem příjmů. Ani lékárenství se 

nevyhne inovacím, protože v jakémkoliv byznysu platí, že pokud 
neděláte inovace a nejdete s dobou, jednoho dne zjistíte, že zákazník 

odešel jinam. A lékárenství v tomhle není výjimkou.“
ONDŘEJ FRIČ

inzerce

www.erdoherbal.cz

Extrakty z proskurníku a tymiánu pro zdravé dýchací cesty,
propolis a niacin pro normální stav sliznic. 

ERDOHerbal medový sirup obsahuje 
přírodní složky rozpuštěné v medu ověřené kvality a původu.

Neobsahuje řepný cukr, alkohol, konzervanty a jiná aditiva. Doplněk stravy.

PŘÍRODNÍ SIRUP VYSOKÉ KVALITY
S láskou k přírodě a našim dětem

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz
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EMAIL MARKETING

 Intuitivní a rychlá tvorba kampaní

 Spolehlivé doručení všem příjemcům

 Automatizace šetřící Váš čas
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Svými službami je
 podbořanská lékárna 
vyhlášená široko daleko

22/23 Lékárna při cestě

Podbořany, v nichž žije kolem šesti tisíc obyvatel, se sice nepočítají mezi velká města, ale v tamní Lékárně U Zlatého 
anděla je stále živo. Kromě místních se tam sjíždějí i lidé ze širokého okolí. Důvodem není pouze fakt, že je lékárna 
takříkajíc vyšperkovaná do posledního detailu. Vyhlášená je především díky širokému sortimentu, individuální 
přípravě léčivých přípravků, řadě služeb a především stálému a sehranému kolektivu. 

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ

L

Kdyby někdo Mgr. Věře Šperglové, majitelce 
Lékárny U Zlatého anděla, poté, co po ukon-
čení studií na farmaceutické fakultě přišla 
společně s manželem do Podbořan, řekl, že 
v tomto městečku bude bydlet a pracovat 
ještě za několik desítek let, nevěřila by mu 
ani slovo. Jak humorně vypráví, z nového 
působiště byla, jak se říká, na větvi: „Pochá-
zím z Kladna, studovala jsem v Hradci Krá-
lové, takže jsem byla zvyklá na velká města. 
Najednou jsem se po studiích ocitla s man-
želem v Podbořanech, kam jsme šli kvůli 
bytu. A byla jsem jak v Jiříkově vidění. Do 
práce jsem se v botách na podpatcích, ve 
kterých jsem běžně chodila, brodila blátem 
kolem ohrady, kde měli výběh býci. Kudy 
jsem chodila, tudy jsem prohlašovala, že 
tady rozhodně nezůstanu. Však jsem také 
snad sedm let měla v podstatě napůl sba-

lené kufry, protože jsem stále byla takříkajíc 
jednou nohou na odchodu.“
Nakonec Šperglovi v Podbořanech zůstali 
a paní magistra si tam doslova vypiplala lé-
kárnu, která – řečeno sportovní terminologií – 
patří do extraligy. Než se tak ale stalo, uběhl 
nějaký čas.  

Učňovská a budovatelská 
léta
V roce 1973, kdy Věra Šperglová do Podbo-
řan přišla, tam fungovala lékárna, kam se 
všeho všudy vešli jen tři lidé. „Vše včetně in-
dividuální přípravy se tam dělalo na táře. 
V této lékárně jsem pracovala zhruba tři 
roky, pak se Lékárenská služba rozhodla ji 
zavřít a vybudovala lékárnu v tomto domě, 
kde sídlí dodnes,“ vzpomíná. 
Tehdy kolem roku 1976 ovšem vypadala lé-

kárna jinak než v současnosti. Byla vyba-
vena tmavým nábytkem, tára byla ode zdi ke 
zdi, léky nebyly vystavené, což ale nebyla 
žádná podbořanská rarita. Takto totiž v té 
době standardně vypadaly a fungovaly lé-
kárny po celé republice. 
Změna nastala v roce 1993, kdy Věra Šper-
glová využila možnost lékárnu zprivatizovat. 
„Změna to byla obrovská. Za pochodu jsme 
se učili podnikat a objevovali jsme takové 
věci jako například marketing. A také jsme 
postupně a po malých krůčcích lékárnu 
upravovali. Nejdřív jsme se rozhodli za táru 
umístit vitrínu a vystavit v ní léky. Pak jsme 
instalovali otevřenější táru a zvolili moder-
nější bílý nábytek,“ popisuje a dodává, že 
původně šlo o lékárnu základního typu. 
V roce 1995 ale došlo ke změně na lékárnu 
s odbornými pracovišti, protože ta začala 

zásobovat podbořanskou nemocnici. Poté, 
co její zásobování převzali jiní dodavatelé, 
se v roce 1996 z Lékárny U Zlatého anděla 
opět stala lékárna základního typu. Tím ale 
změny a budování nepřestaly.
„Stále jsme přemýšleli o tom, jak a co vylep-
šit. Nakonec jsme se v roce v roce 2013 roz-
hodli lékárnu kompletně rekonstruovat. 
K původní budově jsme udělali přístavbu, 
takže se lékárna rozšířila. V prvním patře 
jsme vybudovali ordinace lékařů. Do budovy 
je zajištěn bezbariérový přístup, je zde mo-
derní výtah. Co je ale hlavní, oficína je nyní 
otevřená, takže máme volný přístup k zákaz-
níkům. Při rekonstrukci jsme také zbudovali 
konzultační místnost a pohodlné zázemí pro 
zaměstnance. Mysleli jsme i na laboratoř, 
kterou nyní máme moderně zařízenou a kva-
litně vybavenou,“ vyjmenovává majitelka 

a vedoucí lékárny v jedné osobě a pochva-
luje si: „Jsme zde všichni spokojení.“

Hlavní idea? Poskytovat 
maximální péči
Podle magistry Šperglové se její lékárna dá 
charakterizovat jako receptová. Výdej léků 
na předpis zajištuje zhruba 70 procent ob-
ratu, zbytek pak připadá na volný prodej. Je 
to určitě ovlivněno i tím, že v budově, kde lé-

kárna sídlí, ordinují dva praktičtí lékaři, gy-
nekolog, oční lékař a funguje tam rovněž 
prodejna optiky. Vedle lékárny působí i vete-
rinární lékař. V samotných Podbořanech pak 
ještě mají ordinaci tři pediatři, dojíždí tam 
ordinovat ortoped, internista-diabetolog 
a specialista ORL. „Měli jsme zde i kožního 
lékaře, který už ale v Podbořanech neordi-
nuje, takže lidé, kteří potřebují jeho péči, 
musí dojíždět do Chomutova, Kadaně či do 
Žatce,“ objasňuje Věra Šperglová. 
Podle ní u receptů nepřevažuje žádná spe-
cializace, a dokonce ani odchod dermato-
loga z Podbořan se v lékárně neprojevil 
úbytkem receptů na individuálně připravo-
vané masti, krémy a podobně. „Vzhledem 
k tomu, že jsme ve většině případů schopni 
individuálně připravovaný lék pacientům 
připravit v podstatě na počkání, zatímco 
jinde by museli čekat i několik dnů, hodně 
k nám lidé s recepty dojíždějí i z jiných měst. 
Naše laboratoř jede na plné obrátky, pro-
tože na individuální přípravu toho máme 
opravdu hodně,“ říká.
Jak dále vyzdvihuje, vždy se snaží rychle za-
reagovat na poptávku a přizpůsobit sorti-
ment i služby tak, aby pacientům 
poskytovali maximální péči. A hned uvádí 
jeden příklad: „Pacienti v Podbořanech měli 
úžasnou diabetologickou péči od specia-
listy, který předepisoval moderní léky. Tomu 
jsme přizpůsobili nabídku inzulinů, kterou 
máme opravdu širokou. A na jejich uchování 

jsme zakoupili i novou lednici. Nyní zde sice 
už ordinuje jiný diabetolog, ale i ten přede-
pisuje moderní léky. A pacienti vědí, že je 
nemusí shánět jinde, protože u nás je běžně 
dostanou.“ 
Také v případě volně prodejných produktů si 
U Zlatého anděla zakládají na velké šíři sor-
timentu. „Naší ideou je mít lékárnu dobře 
zásobenou, aby zde zákazníci našli vše, co 
potřebují. Říkala jsem si, proč by Podbořan-
ští měli jezdit například pro zdravotnické 
prostředky do většího města, a tak máme 
jejich velkou nabídku od bandáží přes tejpy 
až po zdravotní punčochy a podobně. Lidem 
se líbí, že v lékárně dostanou i speciální pro-
dukty a nemusí je shánět jinde. Naopak 
nám to přivádí zákazníky ze široka daleka,“ 

Letem světem lékárny
Lékárna U Zlatého anděla
Sídlo: Masarykovo náměstí 440,  
Podbořany 

1993

166 m²

10

146m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 
zaměstnanců:
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V minulém čísle jsme 
podrobně informovali 
o výsledcích studie formou 
mystery shoppingu, 
kterou koncem roku 2021 
realizovala společnost 
Market Vision. Mystery 
shopping byl zaměřen 
na odbornost expedice 
v lékárnách a na využití 
obchodního potenciálu při 
řešení bolesti pohybového 
aparátu a výsledky 
zmíněného mystery 
shoppingu byly představeny 
v rámci dubnového 
kongresu Pharma Profit 
v Praze. Tentokrát 
přinášíme odbornou 
analýzu těchto výsledků, 
s níž na uvedeném 
kongresu vystoupila 
PharmDr. Jana Matušková, 
lektorka dispenzační práce 
a řízení klíčových procesů 
v lékárnách.

PHARMA PŘÍPAD
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Pro mystery shopping (MS) byl zvolen 
model, kdy dospělý člověk přichází do lé
kárny a žádá lék proti bolesti. Často ho po
bolívá koleno, důvodem je počínající artróza 
(jedná se o mírnou bolest), ale dnes je to 
horší než obvykle, proto chce něco silněj
šího, co mu dobře a rychle zabere. Příčinou 
akutní bolesti je zřejmě krátkodobé přetížení 
kolene, protože předchozí den doma něco 
stěhoval. Pacient je nakloněn nabídce dal
ších produktů v případě, že by mu to jeho 
problém pomohlo vyřešit.
„Pacient v rámci mystery shoppingu v lé
kárně sdělil, že chce něco silnějšího na bo
lest, protože ho bolí koleno. Na pozadí byla 
artróza, což se podařilo zjistit pouze pěti ex
pedientům. Artróza byla zvolena proto, aby 
bylo zřejmé, že pacient možná potřebuje 
analgetika opakovaně a že je s tím potřeba 
počítat. Bylo také zadáno, že pacient přímo 
požádá o „něco silnějšího“. Tento požada
vek byl zvolen proto, aby se ukázalo, zda ex
pedienti v sortimentu analgetik dokážou 
porovnat jejich analgetickou účinnost, zda 

respektování individuality pacienta s ohle
dem na konkrétní podmínky a objektivní 
možnosti. „Každá dispenzační práce by 
měla začínat tím, že zjistíme, kdo je pacient 
a co ho trápí, tedy o jakou bolest se jedná. 
Bez této informace nelze expedovat v sou
ladu s doporučeným postupem na náležité 
odborné úrovni. Bez zjištění, kdo je pacient, 
nelze postupovat obezřetně s ohledem na 
případné souběžné diagnózy a medikaci,“ 
zdůraznila a připojila konkrétní výsledky: 
„V rámci mystery shoppingu 79 z celkového 
počtu 94 expedientů zjistilo, že se u pa
cienta jedná o bolest kolene, několik zkuše
ných pak ještě vypátralo, že ho trápí 
i artróza. Devět expedientů expedovalo, aniž 
by zjistilo, co pacienta bolí. V takových pří
padech lze expedovat pouze samotné tab
lety, respektive systémové analgetikum. 
Jestliže se ale dozvím, že pacienta bolí ko
leno, pak se v sortimentu lékárny otvírá pro
stor pro doporučení topických analgetik. Ta 
při léčbě akutní bolesti kolene poskytují pa
cientům srovnatelný účinek při zachování 
relativně příznivého bezpečnostního profilu. 
Myšleno ve srovnání se systémovými anal
getiky. Pokud topická analgetika nedoporu
čím právě na koleno, obecně na bolest 
pohybového aparátu, pak nevím, proč by
chom je v lékárně měli mít.“

Proč využít topická 
analgetika?
Jana Matušková vyzdvihla, že v případech 
podobných tomu z MS je třeba pracovat 
s topickými analgetiky: „Máme totiž používat 
přípravky, které jsou bezpečné (mají příznivý 
bezpečnostní profil) a přitom dostatečně 
účinné. Když se podíváme do souhrnu údajů 
o přípravku neboli SPC topických analgetik, 
často v článku 5.2 o farmakokinetických 
vlastnostech najdeme u ibuprofenu zprávu, 
že při jeho podání lokálně je jeho plazma
tická hladina 200krát nižší a v případě  
diklofenaku 100krát nižší, než kdyby se 
stejná dávka léčiva podala per os. To potvr
zuje jejich minimální systémové účinky při 
topické aplikaci. Když pacientům ve věku 
40 až 50 let a starším doporučím topické 
analgetikum, snižuje se významně riziko lé

doporučí pacientovi analgetikum podle Ox
fordské ligy, tedy v souladu s uznávaným 
medicínským postupem, nebo zda expedují 
podle jiných parametrů (pozitivní list nebo 
televizní reklama …),“ uvedla Jana Matuš
ková.

Závazná pravidla
Jak doktorka Matušková zdůraznila, při ex
pedici v lékárně, obecně při poskytování lé
kárenské péče, je třeba postupovat podle 
platné legislativy, zejména podle zákona 
o zdravotních službách, v němž jsou pro ex
pedici klíčové § 4 a § 28. Důležité je vědět, 
že pacient má právo, aby mu byla zdravotní 
služba, včetně lékárenské péče, poskytnuta 
na náležité odborné úrovni. Lékárna je po
vinna zdravotní službu, tedy lékárenskou 
péči, takto pacientovi poskytnout. 
V zákonu o zdravotních službách je také 
přesně formulováno, co se rozumí náležitou 
odbornou úrovní: je to poskytování zdravot
ních služeb podle pravidel vědy, podle uzná
vaných medicínských postupů, při 

kových interakcí s jejich případnou souběž
nou medikací, což je důležité v případě, kdy 
tyto informace nejsme schopni od pacienta 
v lékárně vyptat.“ 
Dále uvedla, že pokud by se k topickému 
analgetiku, zejména ze skupiny NSA, měly 
pacientovi přidat tablety, je možné zvolit pa
racetamol v kombinaci s kofeinem. „Má to 
své důvody: pacientovi vydáváte dvě rela
tivně šetrná analgetika, tj. paracetamol 
a topické NSA, obě s nízkým potenciálem 
lékových interakcí a kontraindikací. Omezí 
se tak riziko poškození pacienta a riziko zá
važné chyby ze strany expedienta.“
A jaká analgetika byla expedována v rámci 
MS? Pouze systémové analgetikum, 
tzn. tablety, vydalo 62 expedientů, topické 
analgetikum pak pouze osm expedientů, 
kombinaci systémového a topického 
analge tika pak vydalo devět expedientů. 
„Já bych expedovala topické a systémové 
analge tikum spolu v kombinaci,“ připojila 
svůj odborný názor Jana Matušková. 

Uznávané medicínské 
postupy
V následující pasáži se zaměřila na to, jak by 
měla vypadat expedice podle uznávaných 
medicínských postupů. A zda je možná 
kombinace systémového a topického anal
getika, a pokud ano, v jakém režimu. 
„V tomto ohledu se uznávané medicínské 
postupy neshodují v názoru, zda spolu kom
binovat topická NSA a systémová NSA. Co 
v takovém případě dělat? Jako expedient se 
musím rozhodnout, odpovědnost leží na 
mně. Osobně bych se řídila podle SPC kon
krétního přípravku, který mám v lékárně 
a který chci vydat,“ dodala. 
Poté doporučila konkrétní uznávané medi
cínské postupy, které jsou v uvedeném pří
padě zásadní. Jde o klinické doporučené 
postupy NICE na léčbu osteoartrózy, kde je 
důležitá věta, že pokud se léčí osteoartróza, 
přednost mají topické formy NSA, což je 
u nás diclofenac, ibuprofen, nimesulid a na
proxen anebo systémově paracetamol. „To je 
první volba u osteoartrózy kolene a ruky, kte
rou já osobně preferuji i při léčbě akutní bo
lesti,“ zdůraznila Jana Matušková a dodala: 

Pharma případ

C
Co a jak lze kombinovat?

„Pro topická NSA, perorální NSA a paracetamol obecně platí, že je lze spolu vzájemně 
zkombinovat. Jen je třeba u konkrétního topického přípravku zkontrolovat, že SPC 

umožňuje kombinaci topického a perorálního NSA. Pozor je třeba dávat u náplastí. Tady 
nás může překvapit, že náplasti s obsahem diklofenaku nebo ibuprofenu se často 

aplikují do oblasti zad, což je v rozporu s SPC. Náplasti s obsahem diklofenaku obsahují 
relativně vysokou dávku analgetika, což je patrné ve srovnání s tabletami. V tabletě/

tobolce je obsaženo 25 mg diklofenaku (pohybujeme se v kategorii OTC analgetik) 
a tabletu užívá pacient až třikrát denně, což představuje denní dávku 75 mg. V náplasti 
je obsaženo 140 mg diklofenaku a používá se zpravidla dvakrát denně, což představuje 
denní dávku 280 mg, což je tedy zhruba desetkrát více než v jedné tabletě. S tím může 

souviset i fakt, že se náplasti s obsahem diklofenaku nesmí kombinovat s jinými 
analgetiky ze skupiny NSA, a to ani v perorální ani v topické formě. Do kombinace 

s diklofenakovou náplastí lze s výhodou doporučit tablety s obsahem paracetamolu. 
Mohlo by nás také zaskočit, že pacient, který si aplikoval diklofenakovou náplast už 

nesmí současně na jinou část těla použít jiný topický přípravek (gel, emulgel, sprej…) 
s obsahem diklofenaku. Pokud jde o náplast s obsahem ibuprofenu, opět platí, že ji 

nelze lepit na záda, ale pouze na končetiny. Náplast s obsahem ibuprofenu však 
obsahuje relativně nízkou dávku analgetika ve srovnání s tabletami. Denní dávka 

ibuprofenu v náplasti je pouze 200 mg, zatímco ibuprofen běžně dávkujeme 
u dospělých perorálně až 1 200 mg denně. Náplast můžeme kombinovat s jinými 

perorálními i topickými přípravky s obsahem ibuprofenu.“

Jana Matušková

Při výběru 
analgetika
rozhoduje
intenzita
bolesti 

Registrace a další informace: 
www.kongrespp.cz
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PANELOVÁ DISKUSE: O PŘÍLEŽITOSTECH A RIZICÍCH  
STABILITY LÉKÁRENSKÉ PÉČE V OBDOBÍ KRIZE
Cílem panelové diskuse bude prodiskutovat 

aktuální doporučení, příležitosti a rizika 

stability lékárenské péče v období krize.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA

ROZHOVOR

inzerce

36/37 Pharma sezona

NOVÁ ŘADA VITAMINŮ 
V EKOLOGICKY ŠETRNÝCH OBALECH

Vyrábí VITAR, s.r.o.
Tř. T. Bati, Zlín

Vysoký obsah přírodních extraktů z hlívy ústřičné, 
rakytníku a echinacey doplněné o vitamin C 
pro podporu imunitního systému.

Vitar EKO 
Hlíva ústřičná
+ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY
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CENA NA TÁŘE 

179,90 Kč

U vlasové  
kosmetiky je 
největší  
poptávka  
po dvou  
typech  
produktů
O vlasové kosmetice lze konstatovat, že ji uplynulé 
covidové roky poznamenaly ve dvou směrech. Kvůli tomu, 
že děti strávily dlouhé měsíce mimo kolektivy na distanční 
výuce, se snížil výskyt vší, v důsledku čehož poklesl zájem 
o přípravky na jejich likvidaci. Naopak přibylo lidí, kteří 
si po prodělání covidu-19 stěžují na padání vlasů a míří to 
řešit do lékáren. V současnosti pak nově vyvstává otázka, 
jak prodeje vlasové kosmetiky zasáhne ekonomická krize.

Charakteristickým rysem posledních 
zhruba dvanácti měsíců je opětovné na-
startování poptávky po přípravcích na li-
kvidaci vší. Vývoj na trhu za využití dat 
společnosti IQVIA podrobně popisuje 
RNDr. Bohumila Tomšíčková, senior brand 
activation manager společnosti Omega 
Pharma: „Pro segment přípravků na vši je 
charakteristická sezonnost prodejů, která 
úzce souvisí s kumulací dětí. Nejvýraznější 
sezona pravidelně nastává v létě v době, 
kdy děti jezdí na tábory, a vrcholí v září, 
kdy po prázdninách nastupují do školy. Ve-
dlejší sezona je patrná v lednu, kdy se děti 

trhu, kdy se prodeje dostávají na předcovi-
dovou úroveň.“
Jak dále uvádí, segment vší je rozdělen na 
produkty pro ošetření a prevenci. Naprostou 
většinu tvoří produkty pro ošetření, tedy na 
přímé odstranění vší po nákaze (90 %), pro-
dukty pro prevenci (v naprosté většině ve 
formě sprejů) tvoří pouze desetinu hodnoty 
prodejů. „V segmentu výrobků na ošetření 
lze nalézt mnoho forem, ale dlouhodobě 
jsou nejoblíbenější spreje, které tvoří 
39 procent prodejů co do hodnoty, vyšší ob-
libu postupně získávají i šampony s podílem 
36 procent, naopak se lehce snížil podíl roz-
toků, který činí 29 procent,“ vypočítává  
Bohumila Tomšíčková. 

Cena až na druhé koleji
Pokud jde o přípravky na likvidaci vší, zkuše-
nosti lékárníků i výrobců ohledně nákupních 
zvyklostí lze stručně popsat takto: zásadní je 
účinnost produktů, jejich cena se moc ne-
řeší. Potvrzuje to například Mgr. Leona Štěp-
ková, vedoucí Alphega lékárny Medea 
v Hostomicích nad Bílinou: „Zákazníky nejvíc 

zajímá účinnost. Cena a vše ostatní už není 
tak důležité. Klienti přicházejí většinou na-
štvaní nebo otrávení a chtějí výskyt vší co 
nejrychleji vyřešit. Za každou naši radu jsou 
vděční a málokdy se stane, že přicházejí pro 
konkrétní přípravek.“
Bohumila Tomšíčková sice připouští, že 
v současnosti může začít cena výrobků hrát 
důležitou roli, ale že v segmentu přípravků 
na likvidaci vší spotřebitelé očekávají ze-
jména spolehlivé a rychlé vyřešení nepříjem-
ného problému. „Z tohoto důvodu preferují 
výrobky s klinicky prokázanou stoprocentní 
účinností již po jednom ošetření, hledají 
osvědčený produkt i za vyšší cenu. Svědčí 
o tom i fakt, že Paranit si upevnil svoji pozici 
jedničky na českém trhu, přestože má nasta-
venu spíše prémiovou cenu,“ říká.
Pro přípravky na prevenci výskytu a likvidaci 
vší je charakteristické, že si ohledně jejich 
výběru nechávají lidé v lékárně poradit, na 
což poukazuje mimo jiné vedoucí pražské 
Lékárny Těšnov Mgr. Petra Nováková: „Zá-
kazník většinou dá na naši radu. Zajímá se, 
jak dlouho musí nechat prostředek působit, 
kdy ho smýt, jestli je v balení i hřebínek.“
PharmDr. Markéta Nápravníková z EUC Lé-
kárny v Šustově ulici v Praze sice uvádí, že 
zákazníci požadující přípravky na likvidaci 
vší většinou přicházejí s jasnou představou 
přípravku, který znají buď z reklamy, nebo 
z doporučení známých, ale zároveň připou-
ští: „Hodně dají i na zkušenosti lékárníka 
a nechají si poradit. V tomto případě je pro 
ně nejdůležitější rychlý účinek. Výběr pří-
pravku pak záleží na typu vlasů, pro které je 
určený – jestli se jedná o dlouhé dívčí vlasy, 
nebo pouze krátké u chlapců. Někteří zákaz-
níci nakupují i přípravky sloužící k prevenci 
nákazy.“ 
Jistým potvrzením toho, že se lidé chodí s lé-
kárníky ohledně přípravků na likvidaci vší 
poradit, je i zmínka Bohumily Tomšíčkové: 
„I když přesná data pro retailový trh nejsou 
k dispozici, je patrné, že primárním místem 

po vánočním volnu vracejí do školy. Lo-
gicky tedy měla na vývoj celého segmentu 
výrazný vliv covidová pandemie, při níž byly 
zavřené školy, sportovní a jiné kroužky. 
Děti tak neměly příležitost se potkávat, 
a tím pádem se ani vzájemně nakazit vší 
dětskou. První poklesy prodejů se projevily 
již v dubnu 2019, posléze celý trh drama-
ticky klesl v prodané hodnotě až o 50 pro-
cent. Tento silný propad trval až do března 
2021. Poté se zpomalil a od července loň-
ského roku v souvislosti s uvolněním řady 
restrikčních opatření a následným návra-
tem dětí do škol je patrné opětovné oživení 

nákupu jmenovaných přípravků jsou lé-
kárny. Také vzhledem k akutnímu řešení pro-
blému je 93 procent přípravků na vši jak co 
do objemu, tak do hodnoty, prodáváno v ka-
menných lékárnách a pouze sedm procent 
objemu i hodnoty prodejů se realizuje přes 
lékárenské e-shopy. V tomto směru hrají vý-
znamnou roli lékárníci, takže je velmi důle-
žité, aby znali naše produkty, a zároveň aby 
byly produkty v lékárnách dostupné a vidi-
telné.“

Takřka neměnná paleta 
problémů
Problémy, s nimiž v případě vlasů a vlasové 
pokožky lidé do lékáren přicházejí, se v pod-
statě nemění. Lékárníci potvrzují, že k nej-
častějším patří problém s lupy a se suchou 
a přecitlivělou pokožkou a padání vlasů. 
„Neméně často se setkáváme s lidmi s citli-
vou či ekzematickou kůží, jež obecně vyža-
duje jemnější přípravky, které nemusejí být 
vždy dostupné v drogeriích,“ podotýká Mar-
kéta Nápravníková.
Stejně jako minulý rok i letos z lékáren za-
znívá, že i nadále je znát vyšší počet lidí, 
kteří si stěžují na padání vlasů po proděla-
ném onemocnění covid-19. „V posledních 
letech je velkým tématem vypadávání vlasů 
coby jeden z následků covidového onemoc-
nění. S tímto problémem k nám chodí 
opravdu mnoho lidí. Tady je na místě nejen 
vhodná vlasová péče, ale také kvalitní vita-
minové přípravky na užívání po dobu něko-
lika měsíců,“ popisuje Mgr. Eva Burianová, 
vedoucí Lékárny Ave na Šilingrově náměstí 
v Brně.
Také PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., vedoucí 
Lékárny Benu na pražském Smíchově, pou-
kazuje na to, že v lékárně se zákazníci stále 
zajímají poměrně hodně o různé doplňky 
stravy na podporu kondice vlasů nebo na 
podporu jejich růstu. 
Rovněž Petra Nováková se zmiňuje o tom, že 
pocovidovým problémem je značné vypadá-

PHARMA SEZONA

P

V rubrice Pharma sezona se budeme 
zabývat vývojem v kategorii přípravků na 
podporu imunity a podíváme se, jaké 
novinky v poslední době obohatily jejich 
nabídku na trhu.
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TO, CO DRŽÍTE V RUCE, 
JE POUZE ŠPIČKA LEDOVCE...

OBJEVTE TO, CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. 
OBJEVTE DIGITÁLNÍ SVĚT ČASOPISU PHARMA PROFIT!

WWW.PHARMAPROFIT.CZ/CO-NABIZIME

TIŠTĚNÝ ČASOPIS 
PHARMA PROFIT:
•  podrobnější analýzy
•  rozsáhlé rozhovory
•  40–50 stran každé 

dva měsíce

E-MAILOVÝ  ZPRAVODAJ 
PP NEWS:
•  jednou za 14 dnů
•  zasílán přímo do vašeho inboxu
•  aktuality ze světa lékáren

WEB WWW.PHARMAPROFIT.CZ:
•  aktualizován 

několikrát denně
•  exkluzivní 

online rubriky
•  čerstvé zprávy
•  rozšířené články 

z časopisu

PROFIL ČASOPISU 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
•  všechny aktuality a zprávy 

přímo na váš timeline
•  možnost sdílení, lajkování 

a komentářů
•  aktivní komunity profesionálů 

z vašeho oboru



I TA LYM I L A N O |

Rilastil krém proti striím 
predstavuje preventivní ošetrení 
pro potlacení atrofických strií, 

zpusobených rozpadem kolagenu 
a elastinových vláken behem 
dospívání, tehotenství nebo 

v dusledku významných zmen 
hmotnosti. Díky své bohaté 
a krémové texture je vhodný 
pro dlouhé masáze i behem 

tehotenství ci kojení.

o

o

www.rilastil.com

VZNIKU STRIÍ

PÉČE PROTI STRIÍM

ČÍSLO JEDNA V ITÁLII 
V RÁMCI PREVENCE 

75 ml | 200 ml




