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Úvodník

O málokterém tématu ze světa farmacie se v posledních měsících mluví tolik jako o výpad-
cích léků. V souvislosti s tím se dostává na přetřes i individuální příprava léčivých 
 přípravků (IVLP). Pokud to je možné a jsou k dispozici potřebné suroviny, lékárníci se 
snaží určité nedostatkové přípravky nahradit těmi individuálně připravovanými. 
Opět se ukazuje, že IVLP hraje i v současnosti velkou roli, ale zároveň se potýká 
i s mnoha limity. Poukázal na ně například prezident České lékárnické komory 
Mgr. Aleš Krebs v rámci článku, který vyšel 24. ledna ve Zdravotnickém 
 deníku. Podle něj překážkami přípravy léků v lékárnách jsou nedostatek per-
sonálu, surovin a financí. Ve zmíněném článku stojí: „Překonat bariéry není 
snadné. A řešení není rychlé. Zajištění surovin je otázka na distributory suro-
vin. Technologické vybavení, které je momentálně také nedostupné, je velmi 
drahé, proto mnozí provozovatelé jejich pořízení pečlivě zvažují. Pro přípravu je 
ale v lékárnách zásadní zajištění personálních kapacit. Tak jako v jiných obo-
rech, jsou ale i v lékárenství personální náklady největší položkou rozpočtu, 
a při dlouhodobém podfinancování lékárenské péče ve většině lékáren není 
z ekonomických důvodů možné počet farmaceutů nebo farmaceutických asis-
tentů navýšit. I z takových důvodů si lékárenství zaslouží principiální změnu úhrad 
od pojišťoven,“ dodává Aleš Krebs.
Vůbec nechci ani jeden argument prezidenta Krebse rozporovat. Jen se domní-
vám, že kromě změny systému financování lékárenské péče je stejně důležité 
se zaměřit i na oblast farmaceutického vzdělávání. Aby se totiž nestalo, 
že se možná změní úhrady od zdravotních pojišťoven, ale navýšit 
počty farmaceutických asistentů a farmaceutů nebude ani 
tak možné, protože prostě nebude kde brát, minimálně 
po nějakou dobu. O tom, že počty uchazečů o stu-
dium na farmaceutických fakultách a stejně tak 
oboru farmaceutický asistent, a tím pádem i ab-
solventů, jsou nedostatečné, se mluví už nějaký 
ten pátek. A změnit tento stav nepůjde ze dne na 
den, zejména pokud se to nezačne rychle a sys-
tematicky řešit.

Markéta Grulichová
šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

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

Cesta ke zlepšení 
začíná ve školách.
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Jaké jsou aktuální trendy na lékárenském trhu? 

Podaří se eliminovat nedostatek léků i personálu v lékárnách? 
Společně s odborníky se budeme snažit najít odpovědi.
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ROZHOVORNemělo 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
Pilulka vstoupila 
do Rakouska
Skupina Pilulka provozující on-line lékárnu 
vstoupila na rakouský trh pod názvem 
 Pilulka.at. V Rakousku plánuje oslovit více 
než čtyři miliony domácností a stát se sy-
nonymem lékárny v telefonu. „Chceme být 
velmi rychle mezi třemi největšími on-line 
lékárnami na tamním trhu. Naše záměry 
však sahají mnohem dále – chceme rozví-
jet obor lékárenství více k prevenci a péči 
o zdraví a přinést zákazníkům služby, které 
na rakouském trhu dnes nejsou,“ říká 
 Martin Kasa, člen představenstva skupiny 
Pilulka.
Společně s Českou republikou, Sloven-
skem, Rumunskem a Maďarskem se Ra-
kousko stane pátou zemí, kde si zákazníci 
mohou nakoupit léky a vše pro zdravý ži-
votní styl z pohodlí domova od společnosti 
Pilulka. 
„Zásilky z Pilulka.at budou expedovány 
z nově otevřené specializované lékárny 
v Olomouci, která zvládne odbavit více než 
7 000 objednávek denně. Rakušané si 
budou moci vybrat z nabídky 10 000 pro-
duktů skladem s rychlým doručením až ke 
dveřím. Postupně rakouským zákazníkům 
nabídneme plnohodnotnou nákupní apli-
kaci Pilulka a služby Pilulka Expres a Pi-
lulka Boxy,“ dodává Michal Hanáček, 

provozní ředitel Pilulky. Celkový objem on-
-line nákupů na rakouském trhu v roce 
2021 dosahoval 9,6 miliardy eur s mezi-
ročním nárůstem o 20 %. Díky tomu se Ra-
kousko stává velmi lukrativním trhem pro 
vstup nových hráčů.

Chiesi rozšířila členské 
řady AIFP
Asociace inovativního farmaceutického 
průmyslu (AIFP) od 1. ledna 2023 posílila 
své řady o nového člena – společnost 
Chiesi. Mezinárodní farmaceutická společ-
nost se zaměřuje na výzkum a vývoj léčiv 
v oblasti podpory dýchání, vzácných one-
mocnění a specializované péče. Chiesi se 
stane 33. členem AIFP. Mezinárodní far-
maceutická a zdravotnická skupina Chiesi 
Group sídlí v italské Parmě. V oboru pů-
sobí již více než 85 let a v současnosti za-
městnává ve více než 30 zemích světa na 
šest tisíc lidí. Na českém trhu působí již od 
roku 1995 a zaměřuje se na výzkum 
a vývoj léčiv pro respirační onemocnění, 
jako jsou astma a chronická obstrukční 
plicní nemoc. Další terapeutickou oblastí 
je neonatologie, která se zaměřuje na péči 
o předčasně narozené děti, a oblast vzác-
ných onemocnění, do které patří například 
cystická fibróza a alfa-manosidóza, dě-
dičné metabolické onemocnění. Chiesi se 

také zaměřuje na produkty v oblasti orgá-
nové transplantace, intervenční kardiologie 
a intenzivní medicíny. 

AmerisourceBergen 
 plánuje změnit svůj název 
na Cencora
Společnost AmerisourceBergen dnes ozná-
mila záměr změnit svůj název na Cencora, 
aby lépe odrážel odvážnou vizi a cílevědomý 
přístup společnosti k vytváření zdravější bu-
doucnosti. Nový název vytvoří jednotnou 
a efektivní prezentaci společnosti, která 
bude i nadále podporovat strategii růstu 
a rozšiřovat své působení v oblasti zdravot-
nictví. Název Cencora je inspirován zákaz-
níky a zaměstnanci z celého světa. 
Společná identita vytvoří inkluzivnější pro-
středí pro zaměstnance a silnější značku za-
městnavatele, která přiláká talenty, zvýší 
loajalitu a podpoří udržení zaměstnanců 
a jejich výkonnost. Společnost Amerisource-
Bergen hodlá zahájit činnost jako Cencora 
v druhé polovině roku 2023. Změna názvu 
je v souladu se strategií růstu organizace 
a s trvalým důrazem na inovace. Společnost 
AmerisourceBergen se zaměřuje na pod-
poru rozvoje a dostupnosti léčiv pro pa-
cienty, stejně tak jako poskytování služeb 
pro výrobce v celém globálním dodavatel-
ském řetězci zdravotní péče. Společnost pů-

sobící pod jednotným a mezinárodně 
srozumitelným názvem a značkou Cencora 
se i nadále soustředí na investice do své 
hlavní oblasti distribuce léčiv. Cencora bude 
zároveň rozvíjet svou platformu farmaceutic-
kých a biofarmaceutických služeb na pod-
poru inovací a dostupnosti. 
„Sjednocení názvu společností Amerisour-
ceBergen a Alliance Healthcare pod jednot-
nou značkou Cencora představuje další 
významný milník naší společnosti. Věřím, že 
tato změna povede k širšímu využití naší 
globální působnosti v rámci poskytování 
inovativních služeb jak pro naše zákazníky, 
tak pro dodavatele. Tato změna se nevzta-
huje na ostatní zavedené značky naší sku-
piny, tudíž značky Alphega, která dnes 
sdružuje více než 300 nezávislých lékáren, 
a Alloga, v rámci které poskytujeme logis-
tické služby našim dodavatelům, zůstávají 
pod stávajícími názvy,“ říká Ing. Jan Rohrba-
cher, generální a obchodní ředitel společ-
nosti Alliance Healthcare.

O čem je 
studie?

Metodologie 
& investice

Bonusová 
témata
(3 exkluzivní 
výzkumy 
realizované ve 
spolupráci a divizí 
Atoz Pharma)

Klíčová 
témata
(pro kamenné 
i internetové 
lékárny) 

NielsenIQ přichází s druhou vlnou syndikované studie poskytující informace, které se týkají nákupních 
zvyklostí v rámci jednotlivých kategorií OTC a FS i vybraného dalšího sortimentu dostupného 
v kamenných a internetových lékárnách. Kromě nákupního chování se tato studie zaměřuje mimo jiné 
na vybrané řetězce lékáren, vnímání privátní značky a v neposlední řadě přináší také profily různých 
kupujících a majitelů věrnostních karet. 

   Online dotazování *  |  N=1000 respondentů, kteří v uplynulých 6 měsících navštívili kamennou lékárnu, 
reprezentativní vzorek populace přes pohlaví, věk, region a velikost místa bydliště, 25 minutový dotazník

   Terén: předpokládané datum – únor 2023
   Dodání závěrečné zprávy: předpokládané datum – duben 2023

Studie bude obohacena o aktuálně rezonující témata – výstupy z dalších tří exkluzivních výzkumů: 
   Zájem veřejnosti o doplňkové/konzultační/diagnostické služby v lékárnách
   Zájem veřejnosti o možnost očkování v lékárnách
   B2B výzkum „Budoucnost lékáren“ realizovaný v rámci 16. kongresu Pharmaprofit 28. března 2023 

   Kritéria výběru lékárny
   Frekvence navštěvovaných lékáren v uplynulých 6 měsících
a jejich vnímání a hodnocení

   Průměrná cena nákupu a průměrný počet položek v nákupním 
košíku

   Věrnostní kartičky lékáren
  Zkušenosti s nákupem privátních značek v lékárně
  Využívání lékárenských letáků, internetových srovnávačů cen
   Role lékárníka v prodejním procesu
   Vyhledávané informace před nákupem
   Profily nakupujících v jednotlivých lékárnách

U jednotlivých kategorií:

   Nákup v lékárně v posledních 6 
měsících (56 kategorií OTC, 
doplňků stravy i dalšího 
lékárenského sortimentu)

   Pravidelný vs. příležitostný nákup
   Plánovaný vs. impulsivní nákup
   Nákup za běžné vs. akční ceny
   Nákup do zásoby vs. pro aktuální 
potřebu

   Nákup v následujících 6 měsících

Cena zahrnuje závěrečnou zprávu v angličtině, online prezentaci lze objednat za příplatek 3.000 CZK.

Pro více informací prosím kontaktujte sona.fialova@nielseniq.com
* Studie bude realizována v případě dostatečného množství zájemců.

Závěrečná zpráva Cena bez DPH

Pharmacy Shopper Trends 45.300 CZK / 1900 € *

Pharmacy 
Shopper 
Trends 
2023

Po úspěšné studii Pharma Shopper Trends 2022, nyní 
s ročním odstupem bychom rádi přinesli aktualizovaný  
pohled na trendy v oblasti nákupu léčiv a doplňků stravy 
v lékárnách a to jak kamenných tak internetových. Nákupní 
chování spotřebitelů pod vlivem pandemie seznalo 
významných změn – byla patrna zvýšená snaha o prevenci, 
zvýšený zájem o zdraví a zdravější životní styl i příklon 
k samoléčbě. Změnou byla rovněž bezkontaktní diagnostika 
a preskripce léčiv. V naší studii bychom rádi změřili aktuální 
stav a porovnali s loňskými výsledky a získali tak představu 
o aktuálních trendech v této oblasti.
Zde jsou příklady otázek, na které budeme, mimo jiné, v naší 
studii hledat odpovědi:
Jak vlna inflace ovlivnila chování spotřebitelů a jak její 
dopady ovlivnily přístup českých domácností k investicím do 
péče o zdraví? Jaká je role lékáren budoucnosti? Zůstanou 
kamenné lékárny hlavním nákupním místem především 
pro možnost konzultovat zdravotní problémy s odborníky, 
nebo je postupně nahradí lékárenské E-shopy? Jaké další 
služby mají lékárny nabídnout aby vyhověly měnícím se 
potřebám trhu? Jaký je názor lékárenských odborníků na 
tyto nové možnosti rozšíření úlohy lékáren?

inzerce
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Stále bohatší portfolio služeb, které nabízejí lékárny pacientům, je podle všeho jednoznačný evropský trend 
současnosti. Vyplynulo to z konference Evropské federace lékárenských sítí, která se konala loni v říjnu ve 
Varšavě. Vystoupilo na ní 13 inspirativních řečníků ze šesti různých zemí, kteří se podělili o své nejnovější zku-
šenosti. Akci velmi ocenil i náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, který v polské metropoli vyzval lé-
kárenský byznys, aby se na nebál na evropské scéně více zviditelňovat.
Klíčovým stavebním kamenem na cestě k rozšiřování služeb je očkování v lékárnách. To se stává evropským 
standardem. Může také být spouštěčem dalších kroků, jak ukazuje příklad mimořádně akčního Polska. 
Během covidové pandemie využilo moment největší krize a díky zrychlenému legislativnímu procesu zavedlo 
vakcinaci za velmi praktických podmínek. Díky tomu se přihlásilo o tuto možnost více než 9 000 lékáren. Vý-
sledkem je 2,2 milionu očkování proti covidu v polských lékárnách. Čtyřicet procent injekcí v případě boosteru 
aplikovali právě farmaceuti, přičemž 80 % očkování v lékárnách mají na svém kontě řetězce. To spustilo dyna-
mický rozvoj, ať už jde o očkování proti chřipce, předepisování receptů lékárníky či nejrůznější druhy testování 
v lékárnách. Vše přináší také tlak na modernizaci IT systémů, digitalizaci a spolupráci jednotlivých složek sys-
tému. Imponující čísla týkající se této oblasti přednesl účastníkům konference polský právník Marcin Tomasik. 
Apel na mentální změnu uvažování tímto směrem přinesla i charismatická chorvatská konzultantka Arijana 
Meštrovic. Zdůraznila, že podle studie McKinsey jsou na tom ekonomicky lépe firmy, které v krizových letech 
inovují a věnují se péči o své zákazníky. Ty, které recesí projdou se starým nastavením, obvykle potřebují delší 
dobu na zotavení. Jak zdůraznila, dobré finanční výsledky a vynikající služby by měly jít ruku v ruce a nijak se 
nevylučují, ba naopak. Podle jejích slov je služba nejlepší byznys.

Evropští lékárníci vidí budoucnost 
v rozšiřování péče 

O čem je 
studie?

Metodologie 
& investice

Bonusová 
témata
(3 exkluzivní 
výzkumy 
realizované ve 
spolupráci a divizí 
Atoz Pharma)

Klíčová 
témata
(pro kamenné 
i internetové 
lékárny) 

NielsenIQ přichází s druhou vlnou syndikované studie poskytující informace, které se týkají nákupních 
zvyklostí v rámci jednotlivých kategorií OTC a FS i vybraného dalšího sortimentu dostupného 
v kamenných a internetových lékárnách. Kromě nákupního chování se tato studie zaměřuje mimo jiné 
na vybrané řetězce lékáren, vnímání privátní značky a v neposlední řadě přináší také profily různých 
kupujících a majitelů věrnostních karet. 

   Online dotazování *  |  N=1000 respondentů, kteří v uplynulých 6 měsících navštívili kamennou lékárnu, 
reprezentativní vzorek populace přes pohlaví, věk, region a velikost místa bydliště, 25 minutový dotazník

   Terén: předpokládané datum – únor 2023
   Dodání závěrečné zprávy: předpokládané datum – duben 2023

Studie bude obohacena o aktuálně rezonující témata – výstupy z dalších tří exkluzivních výzkumů: 
   Zájem veřejnosti o doplňkové/konzultační/diagnostické služby v lékárnách
   Zájem veřejnosti o možnost očkování v lékárnách
   B2B výzkum „Budoucnost lékáren“ realizovaný v rámci 16. kongresu Pharmaprofit 28. března 2023 

   Kritéria výběru lékárny
   Frekvence navštěvovaných lékáren v uplynulých 6 měsících
a jejich vnímání a hodnocení

   Průměrná cena nákupu a průměrný počet položek v nákupním 
košíku

   Věrnostní kartičky lékáren
  Zkušenosti s nákupem privátních značek v lékárně
  Využívání lékárenských letáků, internetových srovnávačů cen
   Role lékárníka v prodejním procesu
   Vyhledávané informace před nákupem
   Profily nakupujících v jednotlivých lékárnách

U jednotlivých kategorií:

   Nákup v lékárně v posledních 6 
měsících (56 kategorií OTC, 
doplňků stravy i dalšího 
lékárenského sortimentu)

   Pravidelný vs. příležitostný nákup
   Plánovaný vs. impulsivní nákup
   Nákup za běžné vs. akční ceny
   Nákup do zásoby vs. pro aktuální 
potřebu

   Nákup v následujících 6 měsících

Cena zahrnuje závěrečnou zprávu v angličtině, online prezentaci lze objednat za příplatek 3.000 CZK.

Pro více informací prosím kontaktujte sona.fialova@nielseniq.com
* Studie bude realizována v případě dostatečného množství zájemců.

Závěrečná zpráva Cena bez DPH

Pharmacy Shopper Trends 45.300 CZK / 1900 € *

Pharmacy 
Shopper 
Trends 
2023

Po úspěšné studii Pharma Shopper Trends 2022, nyní 
s ročním odstupem bychom rádi přinesli aktualizovaný  
pohled na trendy v oblasti nákupu léčiv a doplňků stravy 
v lékárnách a to jak kamenných tak internetových. Nákupní 
chování spotřebitelů pod vlivem pandemie seznalo 
významných změn – byla patrna zvýšená snaha o prevenci, 
zvýšený zájem o zdraví a zdravější životní styl i příklon 
k samoléčbě. Změnou byla rovněž bezkontaktní diagnostika 
a preskripce léčiv. V naší studii bychom rádi změřili aktuální 
stav a porovnali s loňskými výsledky a získali tak představu 
o aktuálních trendech v této oblasti.
Zde jsou příklady otázek, na které budeme, mimo jiné, v naší 
studii hledat odpovědi:
Jak vlna inflace ovlivnila chování spotřebitelů a jak její 
dopady ovlivnily přístup českých domácností k investicím do 
péče o zdraví? Jaká je role lékáren budoucnosti? Zůstanou 
kamenné lékárny hlavním nákupním místem především 
pro možnost konzultovat zdravotní problémy s odborníky, 
nebo je postupně nahradí lékárenské E-shopy? Jaké další 
služby mají lékárny nabídnout aby vyhověly měnícím se 
potřebám trhu? Jaký je názor lékárenských odborníků na 
tyto nové možnosti rozšíření úlohy lékáren?

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracovní 
skupinu pro dostupnost léčivých přípravků

Zentiva obhájila certifi kaci 
Top Employer v ČR pro rok 2023
Zentiva, jeden z největších domácích výrobců léčiv, potvrdila už podruhé v řadě svou pozici mezi nejlepšími zaměst-
navateli Česka. V rámci hodnocení Top Employer Institute obhájila prestižní certifikaci Top Employer Česká repub-
lika pro rok 2023. Pro získání certifikace musela společnost prokázat vysokou úroveň ve dvaceti různých 
kategoriích, mezi něž se řadily například strategie řízení lidí, pracovní prostředí, získávání talentů, well-being, diver-
zita a inkluzivní přístup. Stejnou certifikaci obdržela Zentiva také v Rumunsku.
„Obhájit titul je vždy těžší než zvítězit poprvé. Nás ale větší tlak motivuje k tomu, abychom přemýšleli, jak můžeme 
naši společnost ještě více přiblížit zaměstnancům, jak o ně můžeme pečovat ještě lépe a vytvářet ještě lepší pra-
covní prostředí. V Zentivě pro nás certifikace Top Employer znamená nejen potvrzení, že děláme věci správně, ale 
také důležitou zpětnou vazbu, motivaci a inspiraci pro naše další kroky ve vytváření skvělého místa pro práci,“ ko-
mentuje ocenění Ines Windisch, head of HR, Communication & Sustainability v Zentivě.
Zentiva zaměstnává v České republice přes 1 500 lidí. V Praze se nachází globální sídlo společnosti, jeden ze čtyř výrob-
ních závodů, centrum výzkumu a vývoje a také obchodní jednotka. Kořeny společnosti Zentiva sahají více než 530 let 
do minulosti k malé lékárně U Černého orla v Praze. Dnes dodává společnost vysoce kvalitní a dostupné léčivé přípravky 
do více než 30 zemí. Každoročně pak léky ze Zentivy užije více než 100 milionů lidí v Evropě i za jejími hranicemi.

Ministerstvo zdravotnictví ČR pracuje na systémovém řešení dostupnosti léků. Ve vnitřním připomínkovém řízení 
je novela zákona o léčivech, jejímž cílem je zvýšení dostupnosti léčivých přípravků. Ministerstvo zdravotnictví 
také zřídilo pracovní skupinu pro dostupnost léků, která bude řešit aktuální situaci na trhu s léčivy. „Pracovní 
skupina bude pod vedením náměstka Dvořáčka ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou 
 lékárnickou komorou a odbornými společnostmi pravidelně zasedat a řešit potenciální výpadky tak, aby bylo 
možno jim maximálně předcházet či minimalizovat jejich dopady,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
„SÚKL se problematice dostupnosti léčiv věnuje každý den. Z hlediska možností, které nám dává zákon, děláme 
maximum. Jednáme s farmaceutickými firmami, distributory, vyhodnocujeme nahraditelnost léků a informace 
z hlášení, která přijímáme, dlouhodobě vkládáme do databáze na našem webu. Lze zde najít informace o nahlá-
šených přerušeních dodávek léků, o důvodech přerušení, ale i o plánovaném termínu obnovení dodávek a na-
hrazujících léčivých přípravcích,“ doplnila ředitelka SÚKL Irena Storová.
„Dlouhodobým řešením je novela zákona o léčivech. Vedle zvýšení dostupnosti léků tato novela přinese i lepší 
přehled o aktuálním množství léků v lékárnách a u distributorů,“ zdůraznil ministr Vlastimil Válek. Držitelé rozhod-
nutí o registraci léčivého přípravku budou mít dle novely zákona o léčivech v případě přerušení dodávky léčivého 
přípravku na trh posílenou povinnost informovat SÚKL o důvodech výpadku a nápravných opatřeních společně 
s informací o jeho zásobách. Současně budou muset zajistit dodávky tohoto léčivého přípravku ještě dva měsíce 
po datu přerušení či ukončení dodávek. Povinnost zajistit tyto dodávky by měla zajistit překlenutí krátkodobých 
výpadků a v případě dlouhodobých vytvořit větší časový prostor pro zajištění náhradního léčivého přípravku.
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Třicet let 
spolupráce 
farmaceutického 
průmyslu
a zdravotnických 
profesionálů
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Svět inovativního farmaceutického průmyslu fungoval i v dobách pandemie, a nešlo jen o vývoj a produkci vakcín. Ne-
zastavila jej ani válka na Ukrajině. Právě naopak. České předsednictví EU ve spolupráci s partnery farmaceutických 
společností nastolilo otázky, které stále rezonují celou Evropou. Dalším důvodem, proč o Asociaci inovativního far-
maceutického průmyslu (AIFP) hovořit, je třicáté výročí jejího vzniku. Navíc v roce 2022 došlo po letech k významné 
změně: dosavadního výkonného ředitele Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, nahradil Mgr. David Kolář. Časopisu Pharma 
Profi t poskytl rozhovor, v němž otevřeně hovoří o současných prioritách i problémech farmaceutického světa. 

profesionalizaci a emancipaci pacientských 
organizací. Rád bych na tomto místě vy-
zdvihl energii, čas i úsilí, které zástupci pa-
cientských organizací věnují dalšímu 
vzdělávání a rozvoji svých organizací. Věřím, 
že stále rostoucí význam a upevňování po-
stavení pacientských organizací v českém 
zdravotnictví je pro ně adekvátní odměnou. 

Jak vnímáte problémy ino-
vativního průmyslu v sou-
vislosti s postpandemií, 
drahými energiemi, válkou 
na Ukrajině, ekonomickým 
vývojem, logistikou a po-
dobně?
V počátcích roku 2022 jsme řešili nejen sa-
motnou pandemii, ale především co bude 
následovat. Pandemie prověřila všechny 
zdravotní systémy, ukázala nám, jak jsme 
zranitelní a nepřipravení. Musím však říct, že 
zdravotnictví jako celek obstálo. Důležité je 
vyhodnotit, co se stalo, a na základě analýzy 
pak vypracovat teze ke zvýšení odolnosti 
systémů. To je úkol pro rok 2023.  

Můžete uvést, co význam-
ného se v roce 2022 v AIFP 
událo?
Největší význam měly v uplynulém roce akti-
vity v rámci českého předsednictví v Radě 
EU. Zorganizovali jsme řadu konferencí a ku-
latých stolů k aktuálním evropským téma-
tům s celoevropským přesahem. Mohu 
jmenovat například Farmaceutickou strate-
gii pro Evropu, ochranu práv duševního 
vlastnictví při vývoji léčiv nebo problematiku 
vzácných onemocnění. 
Ve spolupráci s dalšími zdravotnickými part-
nery jsme uspořádali také několik odbor-
ných setkání k aktuální problematice 
vakcinace, stavu implementace zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, dostup-
nosti onkologické péče nebo digitalizace 
českého zdravotnictví. V asociaci došlo 
k personálním změnám, jedna společnost 
nás opustila, další přibyla, takže počet 
členů je stabilizován na třiceti čtyřech. 

Asociace inovativního far-
maceutického průmyslu 
v roce 2023 slaví 30 let od 
svého založení. Jak byste 
hodnotil její vývoj v tak 
dlouhém období?
Asociace jako Mezinárodní asociace farma-
ceutických společností (MAFS) fungovala od 
roku 1993 do roku 2008, kdy došlo k je-
jímu přejmenování. Šlo o volnější, méně or-
ganizované a méně strukturované sdružení, 
než jak jej známe ze současnosti. Asociace 
od počátku usilovala o to, aby čeští pacienti 
měli včas dostupné inovativní léky, a to při 
zachování etických principů a transparent-
nosti spolupráce s partnery. Aktivity aso-
ciace se dále postupně rozvíjely a zahrnovaly 
další oblasti týkající se zejména kultivace 
spolupráce se zdravotnickými profesionály či 
pacientskými organizacemi.
Třicáté výročí vzniku AIFP je také příležitostí 
k bilancování. Často zapomínáme na to, že 

je dobré ohlédnout se za tím, co se podařilo. 
Nejde jen o úspěchy asociace, ale celého 
českého zdravotnictví. Na základě historic-
kých úspěchů pak můžeme nastavit realis-
tické plány do budoucnosti. Je důležité mít 
vizi, kam nasměrovat úsilí a co bychom chtěli 
dokázat například v horizontu deseti let. 

Co ve vývoji AIFP považu-
jete za nejdůležitější?
Vývoj AIFP byl formován několika význam-
nými milníky, například přijetím Etického ko-
dexu v roce 2003, který nastavil detailnější 
pravidla fungování asociace a jejích členů, 
a nahradil původní, poměrně stručný doku-
ment s pravidly a principy etického jednání. 
Nový kodex vychází z principů EFPIA (Eu-
ropean Federation of Pharmaceutical In-
dustries Associations), tudíž dochází 
k harmonizaci s EU. Za velmi přínosné a po-
zitivně hodnocené i v zahraničí považuji za-
ložení Akademie pacientských organizací 
(2012), což je edukační a rozvojový projekt 
pro české pacientské organizace. Za deset 
let trvání tohoto projektu došlo k výrazné 
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EVROPA JIŽ NENÍ SVĚTOVÝM
LEADEREM V OBLASTI INOVACÍ

„EVROPSKÉ INVESTICE DO INOVACÍ VE SROVNÁNÍ S NEJVYSPĚ-
LEJŠÍMI REGIONY SVĚTA NEOBSTOJÍ. NAPŘÍKLAD V OBDOBÍ LET 

1990–2019 VZROSTLY V EU INVESTICE DO VÝZKUMU 4,9KRÁT, 
ZATÍMCO V USA VÍCE NEŽ 9,5KRÁT. POKUD EVROPA CHCE SVÉ 

POSTAVENÍ NA GLOBÁLNÍM LÉKOVÉM TRHU ZLEPŠIT A PŘISPĚT 
K DOSTUPNOSTI LÉČIV PRO EVROPSKÉ PACIENTY, A JÁ VĚŘÍM, ŽE 
BY TOMU TAK MĚLO BÝT, MĚLA BY SE ZAMĚŘIT NA ZVÝŠENÍ SVÉ 
ATRAKTIVITY PRO INVESTORY CESTOU SUBVENCÍ A VHODNÉHO 

NASTAVENÍ INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ.“

DAVID KOLÁŘ
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Evropský prostor pro zdra-
votní data (European 
 Health Data Space, EHDS) je 
velké téma, které má něko-
lik rovin.
K tomuto tématu Česká republika přistou-
pila též na půdě Evropského parlamentu 
velmi aktivně. Byl zorganizován nadprů-
měrný počet diskusních skupin. Do roku 
2024 by měl být schválen rámec realizace 
a pilotní projekty by se mohly uskutečnit 
kolem roku 2027. Jde o ohromnou šanci, jak 
zlepšit přístup k datům a přispět k digitali-
zaci zdravotnictví v celé EU. V některých stá-
tech jsou pravidla sdílení dat daleko 
propracovanější a mnohé země, především 
severské, již překračují rámec toho, kam 
EHDS směřuje. Evropský prostor pro zdra-
votní data představuje navíc cestu, která 
může sjednotit standardy evropských sys-
témů.
Primárně by měl sloužit EHDS pro přístup 
pacientů ke svým zdravotním datům, 
o sekundárním využití anonymizovaných dat 
se bouřlivě diskutuje a tato otázka není 
a vbrzku nebude zodpovězena. Stejně tak 
bude nutné vyřešit otázku obchodního ta-
jemství a duševního vlastnictví. Dostupnost 
dat je nezbytnou podmínkou pro investory 
pro farmaceutický výzkum a vývoj. Pokud 
nebude Evropa ochotna sdílet data, ztrácí 
tím svou atraktivitu pro vývoj inovací.
Za sebe bych jen dodal, že EHDS má obrov-
ský potenciál posunout evropský inovativní 
průmysl kupředu. V aktuálním návrhu však 
vidíme poměrně restriktivní pravidla právě 
pro sekundární využití dat. 

Komu tato data vlastně 
patří?
Jde asi o nejzávažnější otázku, která se 
v současnosti řeší. Předpokládejme, že jde 
o majetek nás všech. Zatím se k nim přistu-
puje jako k pokladu ukrytému ve sklepě. 
Data sama o sobě nepředstavují sběratel-
ský předmět, ale nástroj, se kterým je nutné 
umět správně pracovat. Díky nim lze zjistit, 
zda jsou finanční zdroje správně alokovány, 
zda je zdravotní pojišťovny vynakládají 
účelně. Jsou též nástrojem, jak měřit kvalitu 
poskytované péče. Data by měla být krité-
riem pro rozhodování exekutivy.

Česko a digitalizace zdra-
votnictví je po mnoho let 
evergreenem.
Ano, v ČR se o digitalizaci zdravotnictví ho-
voří již dlouhá léta, ale většinou pouze ho-
voří. Za posledních pět let byl uzákoněn 
rámec digitalizace zdravotnictví, vznikl Ná-
rodní zdravotní informační systém a Registr 
poskytovatelů zdravotních služeb a Národní 
registr hrazených zdravotních služeb. Jsme 
však stále na počátku praktického využívání 
doposud sebraného ohromného množství 
dat. Musíme zajistit jejich srozumitelnost 
a validitu i interoperabilitu systému. Data 
do systému musejí přicházet automaticky, 
jejich vstup do systému nemůže být dán 
ochotou a schopností jednotlivců data vklá-
dat, respektive je cíleně exportovat pro kon-
krétní analýzy. 

 Postcovidové aktivity však překryla válka na 
Ukrajině, která zcela změnila plány pro zby-
tek roku. Farmaceutické společnosti se při-
daly ke koordinované solidární podpoře 
Ukrajiny a poskytly humanitární, lékovou i fi-
nanční pomoc. 
Od roku 2016–2017 jsme v Evropě žili 
v ekonomickém blahobytu a otázkou nebyl 
objem financí, ale jejich efektivní alokace. 
To se v roce 2022 a pro roky následující 
mění. Čekají nás náročnější léta. Zvládli 
jsme však svým způsobem pandemii. Jsem 
přesvědčen, že zvládneme i problémy, které 
přinesou nadcházející roky. 

Co vyplynulo z konference 
Farmaceutická strategie 
pro Evropu?
Farmaceutická strategie je pro Evropu dobrý 
rámec. Je však nutné naslouchat všem zú-
častněným stranám, tedy zástupcům od-
borné i pacientské obce, regulátorům, 
plátcům zdravotní péče i průmyslu. Jen tak 
může být tento rámec naplněn konkrétním 
obsahem, který povede ke zlepšení dostup-
nosti inovativních léčiv a technologií při za-
chování jejich bezpečnosti napříč celou EU. 
Evropa již není světovým leaderem v oblasti 
inovací. Evropské investice do inovací ve 

srovnání s nejvyspělejšími regiony světa ne-
obstojí. Například v období let 1990–2019 
vzrostly v EU investice do výzkumu 4,9krát, 
zatímco v USA více než 9,5krát. Pokud Ev-
ropa chce své postavení na globálním léko-
vém trhu zlepšit a přispět k dostupnosti léčiv 
pro evropské pacienty, a já věřím, že by tomu 
tak mělo být, měla by se zaměřit na zvýšení 
své atraktivity pro investory cestou subvencí 
a vhodného nastavení investičního prostředí. 
Situace je komplikována tím, že se na ev-
ropské úrovni řeší například duševní vlast-
nictví, patentová ochrana, subvence, 
incentivy, ale pro vstup léků na trh má každá 
země EU pravidla úplně jiná. To znamená, že 
v EU existuje 27 systémů fungování trhu 
s léčivy. Každý stát si drží vlastní lékovou po-
litiku kvůli konkrétní ekonomické situaci té 
které země, a proto nechce kompetence po-
stoupit na úroveň EU. Proto nemůžeme oče-
kávat, že revize farmaceutické legislativy 
problematiku dostupnosti léků zcela vyřeší, 
nicméně může nastavit onen již zmiňovaný 
rámec.

Od ledna 2022 platí novela 
zákona 48/1997 Sb. o ve-
řejném zdravotním pojiš-
tění, která by měla mít 
konkrétní dopady na do-
stupnost léků, zejména pro 
léčbu vzácných onemoc-
nění. Můžete uvést kon-
krétní příklady?
Na hodnocení je zatím příliš brzy – k plné 
implementaci po čtyři roky diskutované no-
vely nemůže dojít za dvanáct měsíců. První 
léčivý přípravek pro vzácné onemocnění 
a několik vysoce inovativních léčivých pří-
pravků již podle novely prošlo procesem ce-
notvorby a stanovení úhrady, další léčiva na 
zhodnocení zatím čekají. Jsem však pře-
svědčen, že novela představuje krok správ-
ným směrem. 

Jak hodnotíte české před-
sednictví Radě EU ve zdra-
votních otázkách?
Česká republika přistoupila k předsednictví 
velmi dobře. Vzhledem k tomu, jak byl rok 
2022 těžký, vyvinuli naši zástupci vysokou 
aktivitu a předsednictví dopadlo nesrovna-
telně lépe než to minulé. Česko přispělo 
k celoevropské iniciativě ke zlepšení přístupu 
k léčbě pacientů se vzácnými onemocně-
ními. České Ministerstvo zdravotnictví vypra-
covalo ve spolupráci s odborníky 
a pacientskými organizacemi výzvu k vytvo-
ření celoevropské strategie pro vzácná one-
mocnění. To považuji za skvělý počin 
a doufám, že tuto výzvu Komise vyslyší. 
Stejně tak byli čeští zástupci v Bruselu a Mi-
nisterstvo zdravotnictví aktivní v oblasti vak-
cinace, která byla v rámci veřejného zdraví 
dlouhodobě opomíjena. Nedávné zkuše-
nosti nám však jasně ukázaly, že v budouc-
nosti se stát bude muset postavit aktivněji 
k celé problematice prevence, a to včetně 
očkování. 
Věřím, že ve zmíněných aktivitách bude Mi-
nisterstvo zdravotnictví pokračovat i po 
skončení předsednictví. 

O
Osmým rokem 

v Asociaci inovativního 
farmaceutického průmyslu 

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členem České advokátní komory 
V Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) působí Mgr. David Kolář 

osmým rokem. V pozici výkonného ředitele je od roku 2022 zodpovědný zejména za 
strategické řízení asociace, rozvojové aktivity a naplňování cílů AIFP. 
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ganisation) patří v plnění kritérií (100% při-
pojení lékáren a distributorů do Národního 
systému pro ověřování pravosti léčiv, nízký 
počet chybových hlášení) mezi absolutní ev-
ropskou špičku. Dokonce český originální 
a unikátní – takzvaný Alert management 
systém k řešení chybových hlášení se stal 
vzorem pro další evropské země.

Jaké aktivity plánuje AIFP 
v letošním roce?
Určitě budeme pokračovat v naplňování ev-
ropských témat, která byla za českého před-
sednictví nastolena. Za velmi důležité 
považuji zahájení diskuse o změně zastara-
lého zákona o regulaci reklamy. Rozšíříme 
také projekt Inovace pro život o další zdra-
votní témata a diagnózy. Chceme být nápo-
mocni implementaci novely zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. Budeme 
nadále komunikovat s našimi partnery – Mi-
nisterstvem zdravotnictví, Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv, plátci zdravotní péče, od-
bornými společnostmi i pacienty. 

MUDr. Marta Šimůnková

Bude se měnit dostupnost 
inovativních technologií/
léků v ČR v příštích letech?
Dostupnost léčiv v ČR má od roku 2016 vze-
stupnou tendenci. Nesmí nás uspokojit, že 
máme nejvyšší dostupnost v regionu střední 
a východní Evropy, měli bychom v pomysl-
ném žebříčku dostupnosti stoupat výše, a to 
až na úroveň nejlepších evropských zemí. 
K tomu bychom měli využívat všechny ko-
munikační nástroje, zlepšit využití již shro-
mážděných dat nebo zvýšit využívání 
risk-sharingových schémat mezi plátci zdra-
votní péče a výrobci léčiv. 

Jak probíhala implemen-
tace Protipadělkové směr-
nice v posledních obtížných 
letech?
Český tým neziskové Národní organizace pro 
ověřování pravosti léčiv (NOOL) pověřený 
implementací takzvané Protipadělkové 
směrnice (FMD, Falsified Medicine Direc-
tive, Směrnice EU 2011/62/EU) zvládl na 
rozdíl od mnoha dalších zemí EU svou práci 
velmi dobře. Podle hodnocení Evropské or-
ganizace pro ověřování pravosti léčiv 
(EMVO, European Medicine Verification Or-

inzerce
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„Pravidelně provádíme inspekce u regulova-
ných subjektů, kolegové aktivně monitorují 
situaci v oblasti léčiv a zdravotnických pro-
středků a jednají také na podnět veřejnosti 
nebo třeba policie a dalších správních or-
gánů České republiky. Podle závažnosti na-
šich zjištění pak udělujeme sankce,“ 
popisuje Mgr. Irena Storová, ředitelka SÚKL. 
Výsledkem těchto činností v roce 2022 je 
244 rozhodnutí SÚKL o uložení správního 
trestu, kterými byly uloženy pokuty v celkové 
výši 42 478 500 Kč a 17 napomenutí. Ústav 
dohlíží na dodržování deseti zákonů (napří-
klad zákona o léčivech, zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, zákona o cenách či zá-
kona o zdravotnických prostředcích). Pře-
hled uložených sankcí za uplynulé roky 
zveřejňuje SÚKL na svém webu.

Jaká porušení zákona SÚKL 
v roce 2022 pokutoval?
V loňském roce se SÚKL nejčastěji setkával 
s porušením zákona o léčivech, pokuty byly 
uděleny například za porušení správné léká-
renské praxe, nedostatky ve vedení evi-
dence skladových zásob, příjmu a výdeje 
léčivých přípravků v lékárnách. Objevily se 
také případy, kdy došlo k výdeji léčivých pří-
pravků i přesto, že byla tato léčiva staho-

vána z oběhu. Opakovaně se také vyskytuje 
porušení pravidel správné distribuční praxe 
nebo nedostatky v hlášeních o distribuova-
ných léčivých přípravcích. SÚKL trestal také 
systematické nezavádění léčiv do sklado-
vých evidencí lékáren, v této oblasti dosáhly 
pokuty celkové výše 4 800 000 Kč.

Zaměřili jsme se také 
na vývoz léků 
do zahraničí:

• Za nelegální distribuci léčivých přípravků 
do zahraničí udělil SÚKL v roce 2022 po-
kuty v celkové výši 11 350 000 Kč.

• Za vývoz léků, jejichž distribuce mimo 
Českou republiku byla zakázána mimo-
řádným opatřením Ministerstva zdravot-
nictví ČR, udělil SÚKL pokuty v celkové 
výši 3 380 000 Kč.

• Za neoznámení záměru distribuovat do za-
hraničí léčiva, která jsou uvedena na se-
znamu léčivých přípravků, u nichž zákon 
vyžaduje oznámit jejich plánovanou distri-
buci do zahraničí Ústavu, byly uloženy 
sankce v celkové výši 2 530 000 Kč.

„Distribuce léčivých přípravků do zahraničí 
má svá pravidla. Na SÚKL se každý den za-
býváme dostupností léčiv a vyhodnocujeme 
jejich nahraditelnosti. Pokud u některého 
z léčivých přípravků s nahlášeným přeruše-
ním dodávek zjistíme, že není nahraditelný, 
ověřujeme i jeho vývoz do zahraničí. Pakliže 
SÚKL zjistí, že vývoz ohrožuje dostupnost na 
českém trhu, informuje obratem Minister-
stvo zdravotnictví ČR, které může v případě 
závažné nedostupnosti vývoz konkrétního 
léčiva zakázat formou opatření obecné po-
vahy, nebo jej může uvést na seznam léčiv, 
jejichž distribuce do zahraničí musí distribu-

toři na SÚKL nahlásit,“ dodává Irena Sto-
rová s tím, že SÚKL posléze kontroluje, zda 
tato opatření nejsou porušována. 

Nejvyšší pokuty
Nejvyšší pokuta udělená Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv v roce 2022 dosáhla 
9 000 000 Kč, důvodem sankce bylo poru-
šení zákona o cenách. Druhou nejvyšší po-
kutou 5 100 000 Kč SÚKL potrestal 
porušení zákona o léčivech a zákona o návy-
kových látkách, kdy došlo k nelegální distri-
buci léčivých přípravků do zahraniční. 
Nelegální vývoz léčiv do zahraničí byl důvo-
dem udělení i třetí nejvyšší pokuty, ta do-
sáhla 5 000 000 Kč. 
Veškeré pokuty, které SÚKL udělil, jsou pří-
jmem státního rozpočtu. SÚKL bude v do-
hledu nad léčivy a zdravotnickými 
prostředky pokračovat i v roce 2023. „In-
spektoři SÚKL se v uplynulém roce věnovali 
všem druhům kontrol, které mají povinnost 
pravidelně vykonávat. Navštívili i mnoho lé-
káren, ve kterých nenarazili na zásadní ne-
dostatky. Ráda bych všem, kteří vykonávají 
svou praxi zodpovědně, poděkovala za jejich 
přístup a nasazení,“ uzavřela Irena Storová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

SÚKL uložil 
pokuty za více
než 42 milionů

V uplynulém roce udělil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
pokuty v celkové výši 42 478 500 Kč. Nejčastěji bylo pokutováno 
porušení zákona o léčivech. Milionové sankce SÚKL udělil ale 
i za nelegální distribuci léčiv do zahraničí a za vývoz léků, jejichž 
distribuce mimo Českou republiku byla zakázána mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Sankce uděluje SÚKL 
za porušení povinností, které určuje celkem 10 různých zákonů. 

Tresty byly uloženy i za 
nelegální vývoz léčivých 

přípravků do zahraničí

PHARMA FOKUS

P
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Zemí, kde mohou lidé zajít do lékárny a ne-
chat se tam očkovat, přibývá. V Evropě jich 
na konci loňského roku bylo třináct. V tuzem-
sku se ohledně očkování v lékárnách zatím 
nepodařilo takříkajíc prolomit legislativní 
ledy, a to navzdory tomu, že proočkovanost 
například na chřipku je u nás velmi nízká. 
A jak zaznívá ze zemí, kde se v lékárnách oč-
kuje, po zavedení vakcinace v nich došlo 
ke zřetelnému zvýšení proočkovanosti popu-
lace. „Například v Británii, kde se s očková-
ním začalo v roce 2015, během tří 
chřipkových sezon vzrostla proočkovanost 
o 17 procent, ve Švýcarsku dokonce 
o šestačtyřicet. Zavedení této služby leckde 
urychlila pandemie covidu a potřeba pro-
očkovat co nejrychleji co největší počet lidí – 
to je třeba příklad jinak velmi konzervativního 
Německa, anebo Polska,“ říká Ing. Daniel 
Horák, generální ředitel společnosti Česká 
lékárna holding, a dodává: „Je škoda, že 
Česko, které se ukázalo být velmi progresivní 
například při zavádění elektronického re-
ceptu, naopak v tomto ohledu stále výrazněji 
zaostává. Zůstáváme realisty, zájem očkovat 
by u nás rozhodně neměla každá lékárna, 
ale určitě se dá říct, že dostupnost očkova-
cích míst by výrazně vzrostla a s ní i proočko-
vanost, což zahraniční zkušenosti potvrzují.“ 
V souvislosti s případnou možností nechat se 
očkovat v lékárně nás zajímalo, jak se k této 
problematice staví veřejnost. Přinášíme vám 
výsledky exkluzivního výzkumu, který pro ča-
sopis Pharma Profit realizovala koncem loň-
ského roku společnost NielsenIQ.

Hlavní zjištění 
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký by byl u tu-
zemské populace zájem o možnost vakci-
nace vybranými typy vakcín ve vymezených 
prostorách lékáren.
Výzkum byl realizován prostřednictvím inter-
netového sběru (CAWI). Respondenti jsou 

součástí Českého národního panelu a jde 
o internetovou populaci 15+. Analýza dat 
byla uskutečněna na vzorku 512 respon-
dentů a terénní sběr dat proběhl v době od 
13. do 19. prosince 2022.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že téměř 
44 procent z oslovených respondentů bylo 
nakloněno využít potenciální možnost očko-
vání vybranými vakcínami v prostoru lékáren. 
Na desetibodové škále vyjádřilo téměř 
30 procent respondentů výraznou ochotu 
k využití této případné služby (Top3Box). 
V průměru vyšší zájem o ni byl zaznamenán 
mezi muži a respondenty ve věkovém inter-
valu 15 až 54 let. Ženy a respondenti starší 
55 let byli při zvažování této možnosti v hod-
nocení spíše konzervativnější.

Bez přeplněných 
čekáren
Co pozitivního vidí ti, kteří projevili zájem 
o očkování v lékárnách, na možnosti nechat 
se tam očkovat? Téměř 38 procent respon-
dentů uvedlo, že očkování pro ně není dosta-
tečně pádný důvod, aby pouze kvůli němu 
navštívili praktického lékaře. Více než 
67 procent zdůvodnilo svůj zájem o očkování 
v lékárnách neochotou čekat v přeplněných 
čekárnách praktických lékařů. Toto zdůvod-
nění bylo v průměru jedním z nejsilnějších 
argumentů, který tato skupina respondentů 
uvedla jako důvod zájmu o tuto službu.
Více než 39 procent projevilo obavu z toho, 
že se v plných čekárnách u praktického lé-
kaře mohou nakazit od dalších pacientů. 
A takřka 58 procent z dotázaných by uvítalo 
očkování v lékárnách z důvodu snadnější 
dostupnosti.
Za zmínku stojí i fakt, že více než 60 procent 
respondentů uvedlo, že tuto možnost by při-
vítali již během pandemie covidu-19 v do-
bách, kdy byla omezena dostupnost 
zdravotnických zařízení.

Konzultace s lékařem
Z těch, kteří nebyli možnosti očkování v lé-
kárnách nakloněni, by téměř 53 procent 
před očkováním vyžadovalo konzultaci se 
svým lékařem. K tomuto přístupu více inkli-
novaly ženy – téměř 59 procent oproti 
46 procentům mužů. Toto zdůvodnění bylo 
v průměru jedním z nejsilnějších argumentů, 
který tato skupina respondentů uvedla jako 
důvod odmítnutí této služby.
Bezmála 28 procent z této skupiny respon-
dentů očkování odmítalo, přičemž tento 
důvod byl naopak v průměru nejméně frek-
ventovaným zdůvodněním odmítnutí očko-
vání v lékárnách. 
Takřka 35 procent se obávalo reakce na 
očkování. Obava z reakce na aplikaci vakcíny 

byla frekventovanější u žen (téměř 40 pro-
cent), zatímco v případě mužů ji sdílelo méně 
respondentů, a to necelých 30 procent.
Více než 39 procent dotázaných uvedlo, že 
v lékárnách je pro očkování dle jejich pře-
svědčení nedostatek soukromí. I v tomto 
případě byly ženy důraznější. Nedostatku 
soukromí se totiž obávalo až 48 procent žen, 
ale „pouze“ 30 procent mužů.
Téměř 36 procent dotázaných uvedlo po-
chybnost o způsobilosti/odbornosti perso-
nálu lékáren pro očkování.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Očkování 
v lékárnách?
A co na to veřejnost?
Leckde po světě se mohou lidé nechat vybranými vakcínami očkovat v lékárnách, u nás tato možnost zatím není. A to 
přesto, že o zavedení očkování proti chřipce či covidu-19 se u nás už nějaký ten rok mluví, konkrétně loni dost inten-
zivně. Nás zajímalo, jak se k možnosti nechat se očkovat v lékárně staví česká veřejnost.

PHARMA VÝZKUM
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Na začátku každého nového roku se objevují nejrůznější ankety a hodnocení 
roku předešlého. Stejně jako v minulých letech i my využíváme příležitosti ohléd-
nout se za uplynulými dvanácti měsíci a přinášíme vám názory zástupců 
 našeho lékárenství. Zeptali jsme se jich, co je na lékárenském trhu v roce 
2022 nejvíce potěšilo či příjemně překvapilo, a co na něm za loňský rok 
považují naopak za největší propadák. A také nás zajímalo, co by si 
 dotázaní přáli, aby se v lékárenství podařilo letos realizovat.

Jaký byl rok 2022?

Lékárníci
krize zvládají

1) Vždy mě velmi potěší, jakým způsobem zvládají lékárníci všechny krize, 
které se u nás v různých formách v posledních letech objevily. Opakovaně 
tak ukazují, jak důležité je naše místo v systému poskytování zdravotní 
péče. A za to jim patří skutečně velká pochvala a poděkování.
2) Současná situace ukázala dlouhodobé systémové nedostatky ve způ-
sobu zajišťování některých léčivých přípravků. Navzdory této dlouhodo-
bosti je aktuální nedostatek předmětem politických a populistických 
prohlášení, namísto hledání společného řešení napříč politickým spek-
trem. Je důležité, abychom všichni společně hledali racionální řešení na 
české i evropské úrovni.
3) Postoupit bychom měli zejména v přípravě systémové změny odměňo-
vání lékárenské péče. Stávající stav je v podstatě neudržitelný, a přede-
vším velmi nespravedlivý se svou vysokou závislostí odměny lékárníka na 
ceně vydávaných léčiv.

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

České lékárenství 
na evropské špičce

1) V rámci širšího trhu mě těší zejména pomoc Ukrajině, kam z ČR zamířily statisíce 
balení léků. Na této společné iniciativě se podílely hráči z farmaceutického průmyslu 
v úzké spolupráci s distributory. Cením si také nasazení českých zdravotníků a lékár-
níků, kteří zvládli zajistit péči o více než půl milionu uprchlíků z této země za podpory 
systému ze zdravotního pojištění. Rád bych také vyzdvihl české předsednictví v Radě 
EU v druhé polovině roku 2022. Byl to úspěšný půlrok, kdy i celá řada odborníků 
z lékárenství byla velmi aktivní. Všechna diskutovaná klíčová témata, ať už onkologie 
nebo dostupnost léků, očkování či obecně posílení globální role EU, jsou velmi dů-
ležitá i pro lékárenské odvětví a jeho další rozvoj. 
2) Jako největší výzvu vidím výpadky léků, které se v průběhu roku začaly objevovat 
mnohem častěji. Je to velmi nepříjemná situace pro všechny subjekty na trhu a ze-
jména pak pro pacienta. Proto je hlavně z dlouhodobého hlediska důležité zajistit 
udržitelnost a spolehlivost v dodavatelském řetězci a zároveň větší soběstačnost 
našeho kontinentu.
3) Hlavním přáním celého širšího odvětví je zajištění stability v dodávkách léků, kde 
se v rámci společnosti Stada snažíme sehrávat co nejaktivnější roli. Rovněž si přeji, 
aby se lékárenství na našem trhu dále zkvalitňovalo k maximální spokojenosti pa-
cienta. Osobně se domnívám, že české lékárenství je na evropské špičce a je důle-
žité hledat i malé inovace, které ho posouvají dále.

Ing. Martin Šlégl
Stada Česká republika 

Promarněná 
příležitost

1) Za velmi pozitivní považuji, jak profesionálně lékárníci zvládli potíže s vý-
padky léčivých přípravků, které celé odvětví postihly a stále postihují. Lékár-
níci prokázali, že jsou silnou a důležitou součástí zdravotnictví a zapojili se 
po boku státních institucí, dodavatelů léků a lékařů do toho, aby pacienti 
dostali svou léčbu. 
2) Neuvědomuji si, že bych zaznamenal cokoli, co bych nazval přímo propa-
dákem, ale myslím si, že třeba zrušení projektu elektronického očkovacího 
průkazu propojeného se systémem eRecept a s lékovým záznamem byla 
chyba. Je to promarněná příležitost, která nás vrací v elektronizaci a sdílení 
zdravotních záznamů o velký krok zpět.
3) Přál bych si, aby se rozproudila odborná, věcně a slušně vedená debata 
o možnosti očkování proti chřipce (a také proti covidu-19) v lékárnách. Oce-
ňuji zájem lékárníků o tuto kompetenci. Je správné, že se hledají důvody, 
proč ano, nikoli naopak. Tuto iniciativu zaměřenou na prevenci podporuji, 
stejně tak i odbornou debatu, která musí proběhnout, aby se nastavila 
správná pravidla. Jsem přesvědčen, že zapojení lékáren do očkování by zvý-
šilo proočkovanost.

Mgr. Filip Vrubel 
Česká asociace farmaceutických firem

Pharma aréna



Navýšení 
signálního výkonu

1) Zamyšlení nad uplynulým náročným rokem ve smyslu úspěchů a pozitivních 
událostí je těžké. Ale pohlédnu-li nedaleko za naše hranice, zdají se i obyčejné 
a všední věci jako něco, čeho bychom si měli považovat a vážit si i malých úspěchů 
a hledat pozitiva v každodenní práci. Osobně považuji za úspěch, že se podařilo 
uvést na trh nová moderní léčiva, uvolnit k širší preskripci léky například k léčbě 
diabetu, že se podařilo po dvou covidových letech uspořádat několik kvalitních 
vzdělávacích akcí prezenčně, že ePoukaz nám lékárníkům usnadnil práci a že se 
jej praktičtí lékaři nebojí. A v neposlední řadě, že se podařilo prosadit v úhradové 
vyhlášce pro rok 2023 navýšení signálního výkonu a platby za digitalizaci receptů. 
2) Jednoznačně výpadky léků na trhu. Situaci, která nyní kulminuje, za svou praxi 
nepamatuji. Považuji to za skutečně velký problém, který se, doufám, podaří 
během několika měsíců zkorigovat. Měl by to být precedens, který povede k pona-
učení, abychom uměli ve spolupráci se státními orgány pružně reagovat a vždy 
zajistit dostupnost účinné a bezpečné léčby. Na druhou stranu musím podotknout, 
že se v této nelehké situaci opět ukázalo, jak nezastupitelnou roli lékárník má, 
neboť denně musíme řešit vhodné záměny, konzultujeme s lékaři alternativy léčby 
a připravujeme v lékárnách čípky a sirupy, které momentálně na trhu chybějí.
3) Přála bych si hlavně stabilizaci trhu bez výpadků léčiv. A také, aby už padaly jen 
hvězdy, které splní lékárníkům přání ekonomické stability a prosperity, a ne soft-
wary distributorů a úhrady léčiv. A aby další elektronizace zdravotnictví přinášela 
více práce jen počítačům, a ne lékárníkům. A jednotné doplatky na léky ve všech 
lékárnách, ale to je asi spíš utopie.  

PharmDr. Zdeňka Močárková
Lékárna Chrastava
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Další pokrok 
v elektronizaci zdravotnictví

1) Je těžké říct, co nás v roce 2022 nejvíce potěšilo, nebylo toho málo. Pokud bych měla 
opravdu něco vyzdvihnout, tak především to, že covid-19 nás loni již neomezoval v takové 
míře jako v roce předchozím. Uplynulý rok také znovu ukázal, že farmaceutický asistent je 
velmi důležitým členem týmu, protože poslední měsíce řeší lékárny jeden výpadek léčivých 
přípravků za druhým a farmaceutičtí asistenti se mimo jiné velkou měrou podílejí na reali-
zaci jejich náhrad individuální přípravou. Rok 2022 byl také rokem zdravotnických prostředků, 
se kterými pracují velkým dílem právě farmaceutičtí asistenti. Vešel v platnost zákon o zdra-
votnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, rozběhl se 
výdej na ePoukazy, a to jistě znamená další velké plus v elektronizaci zdravotnictví. 
2) Po pandemii covidu-19 nás všechny zasáhl válečný konflikt na Ukrajině, je proto těžké si 
představit jiný největší propadák! Práce v lékárnách byla nadále pod velkým tlakem vlivem 
různých okolností včetně personálního nedostatku. Takže doslovným propadákem je křivka 
absolventů oboru farmaceutický asistent. Přelom roku farmaceutickým asistentům připravil 
velké zklamání v podobě nového katalogu prací. Je to pro nás opravdu hořká pilulka, kterou 
ale nechceme jen tak spolknout! V tomto případě budeme dál, a možná s větší razancí, 
prosazovat farmaceutického asistenta jako rovnocenného člena týmu nelékařských zdravot-
nických profesí. 
3) Přála bych si, aby se farmacie stala opět atraktivní oblastí pro mladé lidi. Aby chtěli stu-
dovat profese, které lékárenství reprezentují, měli zájem o již existující obory. Aby povolání 
farmaceutický asistent bylo vnímáno tak, jak si zaslouží, a lékárny byly místem odborníků, 
kteří svou práci berou zodpovědně, ale současně s pochopením vůči pacientům, a s láskou 
ke svému povolání. Možná to lze vyjádřit obecně – vzájemná úcta a respekt, porozumění 
a soucit, ale také právo na spravedlivou odměnu za dobře odvedenou práci.

Bc. Alena Šindelářová
Česká komora farmaceutických asistentů

Návrat
 do kamenných lékáren

1) V minulém roce mě potěšil ´návrat k normálu´ a zklidnění epidemiolo-
gické situace a postupný návrat lidí do kamenných lékáren. Po sedmi letech 
jsem se vrátil do českého lékárenství a nedá si říct, že by mě něco překva-
pilo, ale potěšilo mě prostředí lékáren s vysoce odborným personálem.
2) Nevím, zda bych to označil jako propadák, ale řeknu, co mě trápí. Je to 
současná situace spojená s výpadky v dodavatelském řetězci, a s tím spo-
jené výpadky léků, které velmi zatěžují jak naše pacienty, tak i náš perso-
nál. Na druhou stranu jsem potěšen, že v EUC lékárnách stále funguje srdce 
lékárny, laboratoř pro přípravu individuálních léčivých přípravků, kde se 
kolegové maximálně snaží současnou situaci řešit přípravou ibuprofeno-
vých či paracetamolových čípků, suspenzí atd.
3) V EUC si přeji, abychom úspěšně dotáhli dílčí projekty, které jsme zahájili 
v roce 2022, protože od nich čekáme zlepšení komfortu našich klientů 
a pacientů. Motivované zaměstnance lékáren, kteří řeší odborné záležitosti, 
a nemusí řešit výpadky důležitých léků. A z globálního hlediska si přeji, aby 
byla česká společnost zdravá, spokojená a jednotná.

Ing. Marek Cita
EUC lékárny



NECHCEME
DO KARANTÉNY!

NICNEBOLI
TA B L E T Y

S využitím nové funkcionality, která
byla instalována s verzí 5.0 Systému
pro správu alertů (AMS), je nyní
možné řešit a uzavírat alerty vzniklé 
procesními chybami přímo v AMS
i koncovými uživateli Národního 
systému pro ověřování pravosti léčiv 
(NSOL). Celý proces řešení procesních 
chyb byl konzultován a schválen Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jakmile je jedinečný identifikátor 
balení v systému vyřazený/vydaný (není 
aktivní), není již možné jej reaktivovat; 
jakákoliv transakce s tímto balením 
vygeneruje alert. V takových případech 
tedy nelze žádným způsobem provést 
nápravu.

Příklad: Balení léčivého přípravku (LP) 
je v systému NSOL vydáno již při příjmu 
zboží na provozovnu. Při výdeji balení 
pacientovi provede lékárník opětovný 
výdej v systému NSOL, čímž vznikne 
alert (balení již bylo vydáno).

Do nedávna musela být dotčená balení 
ponechána v karanténě a případně 
vrácena distributorům. Alert mohl 
uzavřít jak MAH, tak KU, nicméně výdej 
veřejnosti byl zcela vyloučený.

S novým vydáním 
AMS jsme však 
umožnili KU řešit 
procesní chyby 
přímo v AMS. 
Přestože nelze balení v NSOL úspěšně 
ověřit, může KU za splnění určitých 
podmínek stanovených SÚKL alert 
uzavřít a případně dokonce balení 
vydat.

Po dobu 9 dní od vzniku alertu 
má tak KU prostor k investigaci, 

zdokumentování příčiny a poskytnutí 
čestného prohlášení prostřednictvím 
AMS nebo své lékárenské či skladové 
aplikace připojené do AMS. 

Všechny nutné kroky lze jednoduše 
provést několika kliknutími myši. AMS 
koncové uživatele NSOL samo navede 
a vydá instrukci, jak s daným balením 
naložit.

Pokud ale KU alert z nějakého důvodu 
sám neuzavře po uplynutí 9 dnů od 
vzniku, může jej MAH/OBP uzavřít na 
své straně do stavu „06f – Uzavřeno 
– KU – Procesní chyba – nelze vydat“. 
Takto uzavřený alert může KU ještě 
následujících 9 dní znovu otevřít
a uzavřít do stavu „06m – Uzavřeno
– KU – procesní chyba – lze vydat“, 
avšak opět pouze tehdy, jsou-li splněny 
podmínky schválené SÚKL.
AMS v tomto případě při řešení 
procesní chyby vydá instrukci, že 
balení lze vydat.

Jak postupovat?

U alertu, kdy text výstrahy informuje 
uživatele, že balení nelze vydat/vyřadit, 
nebo že balení již bylo vydáno/vyřazeno 
(A7, A24), klikněte v AMS v detailu 
alertu na tlačítko „Řešit procesní chybu“ 
a podle uvedených možností vyberte 
příčinu a podrobnosti o vzniku alertu. 
Výsledkem tohoto postupu bude 
informace, zda alert byl/nebyl uzavřen
a balení lze/nelze vydat.

Podrobnosti o uzavírání alertů 
vzniklých z procesních chyb 
naleznete v příručce NOOL pro 
koncové uživatele (NOOL ALERT 
MANAGEMENT SYSTÉM WEBOVÉ 
ROZHRANÍ/Uživatelská příručka
pro koncové uživatele/Release 5.0) 
v sekci Procesní chyby KU.

Jak uzavřít procesní chyby
Řešení alertů způsobených takzvanými procesními chybami je nově umožněno
i lékárnám a distribuci. Cílem této změny je snížení počtu bezvadných balení
v karanténě a také přenesení odpovědnosti za uzavírání alertů na koncové uživatele 
(KU), kteří mají v případě procesních chyb k dispozici mnohem více relevantních 
informací než držitelé rozhodnutí o registraci (MAH).
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Všichni uživatelé (MAH, koncoví uživatelé 
NSOL i NOOL) mají možnost řešit alerty, ať 
už přímým přístupem do AMS, či prostřed-
nictvím webového rozhraní. Také SÚKL začal 
aktivně využívat AMS (v roce 2022). Využí-
vání AMS k řešení alertů a snaha o jejich 
snižování v celé Evropě narůstá a stává se 
prioritou všech zainteresovaných stran.
S využitím AMS bylo v roce 2022 uzavřeno 
96,21 % ze všech alertů, které v NSOL 
vznikly. 
NOOL průběžně organizuje on-line semináře 
pro lékárníky i jejich poskytovatele infor-
mačních technologií.
„Závěrem bych chtěla ocenit zodpovědný 
přístup českých a moravských lékárníků, 
který posunul ČR do čela Evropy v ověřování 
pravosti léků,“ dodává Pavlína Štisová.

MUDr. Marta Šimůnková

0,01 %, a to i při vysokém počtu transakcí, 
kterých proběhne týdně přes osm milionů. 
Tím se ČR ocitá dlouhodobě na prvních 
třech místech mezi nejlepšími zeměmi EU,“ 
komentuje Pavlína Štisová.

Unikátní Alert 
Management System
Systém pro správu alertů (Alert Manage-
ment System, AMS) vyvíjený a provozovaný 
NOOL je podpůrný systém k NSOL. Účelem 
tohoto systému je usnadnit administrativu 
spojenou s vyšetřováním alertů a napomoci 
tak zjednodušení a ke zrychlení celého pro-
cesu investigace.
AMS je vyvíjen od roku 2018, v únoru 2019 
byla ČR mezi prvními třemi zeměmi, které ta-
kovýto podpůrný sytém pro správu alertů im-
plementovaly. Nyní máme AMS již ve 
verzi 5.0. 

farmaceutického dodavatelského řetězce 
proti výskytu padělaných léčiv.“
Evropská organizace pro ověřování pravosti 
léčiv vydává pravidelné reporty o stavu ově-
řování v jednotlivých zemích EU. „S hrdostí 
můžeme prohlásit, že Česká republika patří 
k naprosté evropské špičce se 100 % připo-
jených lékáren do NSOL, což je zároveň pod-
pořeno odpovědným přístupem lékárníků 
k ověřování, ke kterému skutečně dochází. 
Současně se ČR pyšní i velmi nízkým po-
čtem alertů – v posledních měsících kolem 

Výkonná manažerka Národní organizace pro 
ověřování pravosti léčiv (NOOL) Pavlína Šti-
sová oceňuje mezinárodní spolupráci: „Hlav-
ním záměrem komunity EMVS je zajištění 
dostupnosti autentických léčivých přípravků. 
Evropský systém pro ověřování léčiv chrání 
bezpečí pacientů. Toho jsme schopni dosáh-
nout především díky výborné spolupráci 
všech našich evropských partnerů a sdílením 
praktických zkušeností a znalostí. Spolupráce 
EMVO a národních organizací sehrála od 
spuštění EMVS klíčovou roli v účinné ochraně 

PHARMA VÝROČÍ

P

Okénko do Evropského systému pro ověřování pravosti léčiv (EMVS)

• K EU Hub je připojeno 28 národních systémů pro ověřování pravosti léčiv.

• Do evropských národních úložišť (EMVS) je každý rok nahráno více 
než 10 miliard balení.

• EMVS čítá 108 212 připojených lékáren, 4 033 distributorů 
a 6 355 zdravotnických zařízení.

• K EMVS je také připojeno více než 2 800 farmaceutických společností.

V Česku se 
 pravost léků
úspěšně ověřuje
již čtyři roky

Čtvrté výročí zavedení ověřování pravosti léčiv si připomínáme 9. února 2023. Počátky implementace takzvané Pro-
tipadělkové směrnice (Falsifi ed Medicine Directive, FMD) se potýkaly s určitými, ale nikoli podstatnými problémy, 
které měly přechodný charakter. V současnosti ověřování léčiv díky přístupu všech subjektů probíhá bez závažnějších 
problémů. V porovnání s dalšími evropskými státy si ČR vede velmi dobře. Podle hodnocení Evropské organizace pro 
ověřování pravosti léčiv (EMVO) patří Česko ke špičce jak v počtu připojených koncových uživatelů (100 % lékáren 
a distributorů, KU), tak v počtu chybových hlášení (tzv. alertů) k absolutní špičce. Originální Alert Management System 
(AMS) je vzorem pro další země EU. Základní informace pro Pharma Profi t komentuje výkonná ředitelka Národní orga-
nizace pro ověřování pravosti léčiv Pavlína Štisová. 

Držitelé rozhodnutí o registraci

Počet

Není připojeno k AMS 90

AMS v ostrém provozu 282

AMS v testovacím provozu 15

Celkem 387

Situace v České republice
Koncoví uživatelé

Počet

Lékárny 3 107

Distribuce/sklady 425

Celkem 3 532

Z toho nemocniční lékárny 137

ROZHOVORPharma výročí



ROZHOVORLékárna při cestě 

dou okolností jsem se tehdy dostala do zá-
vodní lékárny Letov, která bývala otevřená 
od 6:30 do 14:00 hodin. Původně to byla 
lékárna s okénkem, kterou jsem poté, co 
jsem tam v roce 1993 nastoupila, začala 
pozvolna rekonstruovat.“

Vše začalo stěhováním
Práce v lékárně Letov měla jednu zásadní 
vadu na kráse. Byla totiž dost vzdálená od 
Řep, kde tou dobou Dagmar Vítová bydlela. 
Přičte-li se k tomu brzký začátek pracovní 

Své vyprávění o tom, jak si splnila sen a vy-
budovala lékárnu podle svých představ, za-
číná vzpomínkou na první působiště, kam 
po ukončení studia hradecké farmaceutické 
fakulty nastoupila: „Tehdy ještě fungovala 
Lékárenská služba a já jsem začala pracovat 
v klasické lékárně I. P. Pavlova v Praze, kde 
mojí první pacientkou byla herečka Dana 
Medřická.“
Po necelém roce Dagmar Vítová toužila po-
znat něco dalšího, a proto šla pracovat do 
lékárny ve Fakultní nemocnici Motol. „Prošla 

jsem tam všechna oddělení lékárny, což 
byla skvělá praxe, a načerpala jsem tam 
spoustu znalostí, z nichž jsem mohla těžit 
dál. Díky skvělé spolupráci s vedením jed-
notlivých klinik a oddělení jsem se dostala 
i na operační sály, byla u založení onkologic-
kého oddělení. Roky práce v nemocniční lé-
kárně pro mě byly ohromným vkladem pro 
celou moji budoucí praxi. Daly mi hrozně 
moc,“ vyzdvihuje.
V roce 1991 chtěla poznat něco nového 
a přijala nabídku pracovat v distribuční 

firmě Pragopharm. A jak opět zdůrazňuje, 
i tato práce jí přinesla mnoho cenných zku-
šeností: „Dělala jsem tam úplně všechno, 
naučila jsem se jezdit s vysokozdvižným vo-
zíkem či proclívat léčiva. Jezdila jsem naku-
povat léky přímo od výrobců, takže jsem 
i viděla, jak se vyrábějí.“
Když odešla z Motola pracovat do distri-
buční firmy, aby nepřišla o praxi a výhodu 
svých dvou atestací, a tím pádem možnost 
pracovat jako odborný zástupce, chodila 
sloužit do různých lékáren po Praze. „Sho-

Svou lékárnu si vybudovala od základů před téměř třiceti lety s jasnou představou, jak by měla fungovat. Dnes je Lé-
kárna Letňany vyhlášená široko daleko. Její majitelka PharmDr. Dagmar Vítová vyzdvihuje, že by se jí to nepodařilo 
bez výborných kolegů a bez předchozí praxe v různých typech lékáren, z níž čerpá dodnes. 
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doby a doma malé dítě, je jasné, že šlo o si-
tuaci dlouhodobě neudržitelnou. Proto se 
rodina rozhodla přestěhovat. V Letňanech 
ve staré zástavbě koupila přízemní domek. 
A tím se odstartovala cesta za splněním snu 
o vlastní lékárně a bydlení pod jednou     
 střechou. 
„V té době už měli kolegové lékárny zprivati-
zované, ale když si je od Lékárenské služby 
začali odkupovat, pracovala jsem v lékárně 
v Motole, a na nic takového jsem příliš nepo-
mýšlela. Když jsme ale kvůli tomu, abych ne-
musela dojíždět takovou dálku z Řep do 
Letňan do práce, koupili domek, věděla jsem, 
že přišla chvíle pro splnění snu,“ vypráví. 
Trvalo zhruba dva a půl roku než na místě 
původního domku, který byl zbourán, vyrostl 
dům nový, v jehož přízemí vznikla lékárna. 
Fungovat začala v listopadu roku 1996 
a tehdy byla první lékárnou v Letňanech. Po-
stupem doby k ní přibyly další tři lékárny ne-
závislé a poté ještě v letňanském 
obchodním centru dvě lékárny řetězcové.

S jasnou představou
Když přijde řeč na to, jakou měla představu 
o zaměření a fungování lékárny, Dagmar Ví-
tová opakovaně vyzdvihuje, že vycházela ze 
své dosavadní praxe, bez níž by vše bylo 
mnohem složitější. 
„Moje vize byla jasná: z lékárny by měl zá-
kazník či pacient odcházet plně obsloužen 
a to, co je zcela běžné ve velké lékárně, se 
dá zvládnout i v té menší. Proto jsem věděla, 
že kromě hromadně vyráběných léků bu-
deme mít i široký výběr zdravotnických pro-
středků, že se budeme věnovat individuální 
přípravě včetně té sterilní, že budeme expe-
dovat i opiáty, takže povedeme opiátovou 
knihu,“ vyjmenovává.
Od začátku mají v Lékárně Letňany také ka-
tegorii homeopatik včetně širokého výběru 
monokomponentních přípravků. „S homeo-

patií jsem se seznámila ještě za svého půso-
bení v lékárně v motolské nemocnici. Tehdy 
jsem začínala spoluprací s MUDr. Milošem 
Rýcem, a na to jsem navázala dlouhodobou 
spolupráci s firmou Boiron a figuruji jako je-
jich konzultační lékárník,“ říká PharmDr. Ví-
tová a dodává, že klientela, která 
homeopatickou léčbu preferuje, se v lé-
kárně vytvořila prakticky sama: „Samo-
zřejmě jsou za tím léta práce spojená 
s poskytováním konzultací. Spolupracuji 
kromě samotné společnosti Boiron rovněž 
s lékaři, kteří se homeopatické léčbě věnují. 
Do lékárny kvůli homeopatii chodí zákazníci 
opravdu zeširoka zdaleka. Mám samozřejmě 
radost, když mi pacient přijde říct, že mu 
moje rady a léčba pomohly. A navíc v tomto 
ohledu funguje takzvaný ústní marketing. 
Zákazníci, jimž jsme dobře poradili, to řek-
nou dalším lidem, kteří k nám pak na zá-
kladě toho do lékárny přijdou.“
Letňanská lékárna je také vyhlášená širo-
kým výběrem zdravotnického materiálu 
a v podstatě od svého založení spolupracuje 
se společností Hartmann-Rico. „V nabídce 
máme jejich tonometry, ortézy, testy a po-
dobně. A lidé už si zvykli, že tento sortiment 
máme, a když potřebují, vědí, že ho u nás 
seženou,“ podotýká Dagmar Vítová a zmi-
ňuje se také o tom, že upřednostňuje kva-
litní produkty, takže v nabídce má přípravky 
s bioaktivními látkami a že vede také široké 
portfolio přípravků od firmy Naturprodukt. 
„Pochopitelně přijdou i klienti, kteří poptá-
vají levnější produkty a nemohou si dovolit 
koupit dražší přípravky s bioaktivními lát-
kami. Proto máme v nabídce i levnější va-
rianty, ale vždy dbám na to, aby šlo 
o výrobky kvalitní,“ doplňuje.

Prověřené receptury
Kategorií, která postupem doby nabývala 
v lékárně na důležitosti, je kosmetika. Nejde 

ale primárně o dermokosmetické produkty 
tradičních značek typu například Vichy či La 
Roche Possay, které jsou v Letňanech 
k mání. Svůj věhlas si lékárna získala hlavně 
díky individuálně připravovaným léčivým 
přípravkům s kožní indikací. „Dost se zamě-
řujeme na přípravu léčiv na základě před-
pisů dermatologů. Navíc připravujeme 
přípravky podle receptur kožní lékařky z mo-
tolské nemocnice, která se specializovala 
na léčbu dětí s atopickým ekzémem. 
V době, kdy jsem tam pracovala, jsem 
s touto lékařkou navázala spolupráci 
a podle jejích receptur řadu přípravků vyrá-
bíme. Chodí k nám mnoho rodičů, jejichž 
děti trpí kožními problémy, a jimž kombi-
nace homeopatické léčby s aplikací indivi-
duálně připravovaných mastí a podobně, 
pomáhají,“ popisuje Dagmar Vítová. 
Jak dále zdůrazňuje, nestačí mít dobré re-
ceptury, stěžejní je kvalita a přesnost indivi-
duální přípravy. Jedině tak se může takzvaná 
IVLP stát výhodou, což se v jejich případě 
povedlo. Nahrává tomu i skutečnost, že zá-
kazníci si zvykli, že léčivé přípravky jim při-
praví v krátkém čase. „Například některé 
lékárenské řetězce zavedly centrální labora-
toře, kde léky individuálně připravují, ale ko-
nečný uživatel je dostane třeba až za 
48 hodin. V našem případě jsou klienti 
zvyklí, že jim lék připravíme třeba i za 
30 minut,“ říká doktorka Vítová.

Třetí generace zákazníků
Jak už bylo řečeno, Lékárna Letňany se na-
chází ve starší zástavbě v blízkosti radnice 
a pošty. Za velkou výhodu lékárny její maji-
telka považuje fakt, že o nich lidé vědí, pro-
tože v Letňanech fungují už dlouho. „Naši 
klientelu tvoří starousedlíci, lidé všech věko-
vých skupin – s oblibou říkám od miminek 
po seniory – kteří v okolí bydlí. Máme 
i hodně mladších klientů, kteří přijíždějí ze 

Letem světem lékárny
Lékárna Letňany
Sídlo: Bechyňská 63, Praha 9

1996
Založena:

160 m²

Celková plocha:

40 m²

Plocha oficíny: 

6
Počet 

zaměstnanců:
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ROZHOVORLékárna při cestě 

Na dotaz, zda si myslí, že i v současné době 
mají nezávislé lékárny šanci být na trhu 
úspěšné, odpovídá: „Pokud si člověk najde 
takříkajíc svou parketu, lze úspěšně provo-
zovat i nezávislou lékárnu. Vybudovat vlastní 
lékárnu samozřejmě dalo hodně práce 
a vím, že mám výhodu, že ji provozuji pod 
vlastní střechou a nemusím se zajímat, zda 
mi majitel zvedne nájem a podobně. Jistě 
existuje plno nástrah, ale když lékárník ni-
koho nekopíruje a zvolí svou vlastní origi-
nální cestu, na níž myslí hlavně na zákazníky 
a péči o ně, má šanci uspět i na trhu, kte-
rému vládnou řetězce.“
Když je řeč o originalitě, Lékárna Letňany je 
jistě v jednom ohledu nepřekonatelná. 
V roce 1996, kdy zahájila svůj provoz, v ní 
začali používat počítačový program, jehož 
autorem byl tehdy desetiletý syn majitelky. 
Postupem doby ho aktualizoval a vylepšo-
val. „Fungoval výborně a používali jsme ho 
donedávna, ale protože syn pracuje v USA, 
kde se podílí na vytváření programů pro ne-
mocnice, neměl už čas sledovat všechny 
změny u nás a podle nich náš lékárenský 
program aktualizovat,“ objasňuje doktorka 
Vítová, proč nedávno začala využívat jiný lé-
kárenský software.
A na závěr vyslovuje přání: „Je potřeba, aby 
lékárník získal zpět statut, jaký měl dřív, a aby 
se zlepšila spolupráce lékárníků a lékařů. Je 
potřeba každého, kdo vstoupí do lékárny, 
vidět se vším všudy, zjistit, co ho trápí na těle 
i na duši. Nestačí mu jen vydat lék, ale snažit 
se mu pomoct celkově, protože je všeobecně 
známé, že každá bolest souvisí i s psychikou. 
Jedině tak se může naší profesi vrátit vážnost. 
Bylo by špatné, pokud by se z lékárníků nako-
nec stali jen podavači léků.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

vzdálenějších míst. Často tíhnou k určitým 
alternativním metodám, dozvědí se o tom, 
že máme širokou nabídku homeopatik, 
a tak přijedou,“ popisuje a poukazuje na to, 
že její lékárnu navštěvuje už třetí generace 
zákazníků z řad starousedlíků: „Zcela běžně 
se stává, že sem chodí zákazníci senior-
ského věku, kteří zde bydlí a které znám od 
chvíle, co lékárna začala fungovat. Mezitím 
dorostly a navštěvují nás i jejich děti a vnou-
čata. Často bydlí jinde, ale přijíždějí navštívit 
rodiče či prarodiče a do lékárny při té příle-
žitosti zajdou.“
V okolí lékárny se nachází několik zdravot-
nických zařízení, byť žádné není v její bez-
prostřední blízkosti. Spolupráci s lékaři 
považuje PharmDr. Vítová z hlediska chodu 
lékárny za významný faktor. „Některá zdra-
votnická zařízení jsme v začátcích zásobo-
vali i zdravotnickým materiálem a spolupráci 
s lékaři jsem se snažila rozvíjet od samot-
ných počátků, co zde lékárnu provozuji. S lé-
kaři z okolí jsem v kontaktu, takže kdykoliv 
se s nimi mohu spojit a zkonzultovat napří-
klad záměnu léku, když zrovna ten, který 
předepsali, není k dispozici. Běžně je infor-
muji, které léky jsou nedostupné, které na-
opak máme, takže je mohou předepsat. 
Tato návaznost je velmi důležitá. A stejně 
jako znám už několikátou generaci zákaz-
níků, znám mnoho lékařů, kteří svou ordi-
naci již předali svým dětem coby 
nástupcům, takže jde o spolupráci letitou.“
Letňanskou lékárnu lze označit jako recep-
tovou. Sedmdesát procent jejího obratu 
tvoří výdej léků na recept, zbytek připadá na 
takzvaný OTC sortiment. Majitelka lékárny 
přesto považuje volně prodejný sortiment za 
velmi důležitý. „Stěžejní je totiž návaznost 
a komplexnost léčby. Když přijde pacient 
s receptem, je důležité zvážit, zda léčbu ne-
podpořit ještě nějakým dalším přípravkem,“ 
zdůrazňuje.

Osobní přístup je základ
Nouzi o stálé zákazníky Dagmar Vítová ve 
své lékárně nemá, a to navzdory tomu, že 
například nevyužívá žádné letákové akce. 
„Zpočátku jsem zkoušela mít také letáky, ale 
zjistila jsem, že to efekt nepřináší. Spíše než 

na ´papírový´ systém marketingu sázím na 
osobní přístup a ústně šířenou pověst. Za ta 
léta jsem se přesvědčila, že o dobrou zkuše-
nost se lidé rádi podělí. A navíc pro nás za 
tárou jde o pozitivní odezvu, když přijde zá-
kazník a řekne, že ho tam poslal někdo z ro-
diny či z přátel, protože jsme mu pomohli. To 
je pro nás největší odměna.“
Marketing doktorka Vítová ale nepovažuje 
za zbytnou záležitost. V lékárně má vždy ně-
které sezonní produkty ve slevě, a navíc 
u některých přípravků dlouhodobě drží nižší 
ceny. Zákazníci také mohou využívat věr-
nostní kartičky, díky nimž klienti do 15 a nad 
60 let mohou mít padesátiprocentní slevu 
z doplatku u některých léků, u nichž je to 
možné díky nákupní ceně. „V případě vol-
ného prodeje se pak majitelům načítají 
body, konkrétně jeden bod za každých 
10 korun z nákupu, za něž pak mohou mít 

levnější další nákup z volně prodejného sor-
timentu,“ naznačuje.
Za nejdůležitější ale považuje osobní přístup 
k zákazníkům a komplexní péči: „Proto po-
skytujeme lékové i homeopatické poraden-
ství. Například kvůli lékovému poradenství 
sem chodí dost lidí. Často přijdou z nemoc-
nice, mají plno léků a nevědí, jak je užívat, 
a jsou proto bezradní. Nezřídka se setká-
váme i s tím, že jim v nemocnici zdravotník 
sice něco řekne, ale protože nemluví dobře 
česky, pořádně mu nerozumějí. Setkáváme 
se i s tím, že někteří pacienti mají přede-
psáno od různých lékařů několik léků se 
stejnou účinnou látkou.“

Stěžejní je najít si 
„svou parketu“
Jestli je v letňanské lékárně něco na první 
pohled patrné, je to pohoda a příjemná at-
mosféra, která v ní panuje za i před tárou. 
Z Dagmar Vítové zase sálá nezměrná ener-
gie, a tak ani nepřekvapí, když říká: 
„Nemám ráda stereotyp a mám ráda, když 
jdou věci kupředu. Proto neustále vyhledá-
vám něco, co bude pro zákazníky přínosné.“ 
O tom, že na nudu si nepotrpí, svědčí i fakt, že 
když se jí v roce 2000 narodil druhý potomek, 
prakticky bez přerušení pokračovala v práci 
lékárníka. Pobaveně to komentuje: „Dá se 
říct, že dcera, která do mého života vnesla 
stejně jako prvorozený syn velkou radost, se 
narodila skoro za tárou. Zatím to ale nevy-
padá, že by se chtěla vydat v mých šlépějích, 
protože je zaměřená hudebně a herecky.“ 
Zároveň jedním dechem dodává, že zákla-
dem úspěchu lékárny je její personál. „Bez 
dobrého kolektivu spolupracovníků bych ne-
byla tam, kde jsem. Sama bych to ne-
zvládla, proto jsem ráda, že mám spolehlivé 
kolegy. S některými z nich zde spolupracuji 
již pěknou řádku let.“

P
PharmDr. Dagmar 

Vítová
Vzdělání: 
1983 – Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
1985 – Specializace 1. stupně, obor všeobecné lékárenství
1989 – Specializace 2. stupně

Praxe:
1983–1984 – Lékárna I. P. Pavlova, Praha (lékárník-asistent)
1984–1991 –  Lékárna FN Motol, Praha (lékárník-asistent, 

vedoucí lékárník jednotlivých odd. lékárny)
1991–1993 – Pragopharm (vedoucí distribučního skladu)
1993–1996 – Lékárna Letov, Praha (odborný zástupce)
1996–dosud –  Lékárna Letňany, Praha (odborný zástupce, 

vedoucí lékárník)

Zájmy:
turistika, cyklistika, lyžování, poznávání jiných kultur, četba
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Pro identifikaci produktů na všech úrovních 
balení existuje několik typů čárových kódů 
a jejich použití závisí na typu obchodních 
procesů. V rámci značení je třeba dodržovat 
standardy a normy globálního systému GS1.
„Zásadní pro kvalitu čtení je správné umís-
tění čárového kódu, obsah kódu a struktura 
daná pokyny pro určitý typ značení. Důležité 
je také zvolit vhodnou velikost etikety odpo-
vídající čárovému kódu a podle typu pro-
duktu zvolit správný typ kódu,“ vysvětluje 
Petra Košíková, manažerka pro spotřební 
materiál ve společnosti Kodys. Každý typ 
kódu má definovanou velikost modulu, který 
musí být tištěn alespoň dvěma body rozli-
šení tiskárny. U malých kódů je nutné tisk-
nout v co nejvyšším rozlišení.

Důležitým faktorem čitelnosti čárového kódu 
jsou ochranné zóny a použití kontrolních 
čísel. V případě kódů, jež kontrolní čísla ne-
mají, musí kód obsahovat znak pro „start“ 
a „stop“. Ochranná zóna je pro každý sym-
bol přesně definovaná: světlá, ničím nepo-
rušená plocha, která obklopuje kód. Její 
velikost je variabilní v závislosti na druhu čá-
rového kódu, přičemž systém GS1 tuto veli-
kost přesně definuje. Nedodržení těchto 
minimálních rozměrů téměř vždy znamená 
„nesnímatelnost“ kódu.
Častou chybou uživatelů je, že pro tisk pou-
žijí nevhodný software, případně kód vytisk-
nou pomocí fontů, což znemožní načtení 
kódu právě proto, že neobsahuje kontrolní 
číslo. „Některé čtečky kód prostě pouze ne-

mohou načíst, novější či chytřejší snímače 
pak nahlásí chybu – chybějící kontrolní 
číslo. Pro tvorbu čárových kódů je tedy ne-
zbytné využívat pouze ověřený, originální 
software,“ upozorňuje dále Petra Košíková.

Kvalita potisku 
jako priorita
Bezesporu klíčové je zajistit kvalitní potisk. 
Pokud se čárový kód vytiskne vadně, je 
zřejmé, že nebude dobře čitelný. Vady po-
tisku může u termotransferového tisku způ-
sobit vadné zařízení, případně 
opotřebovaná nebo poškozená tisková 
hlava. Jestliže budete spotřebitelské balení 
doznačovat čárovým kódem na samolepi-
cích etiketách, je potřeba dbát i na vhodný 
výběr materiálu etikety, lepidla a samo-
zřejmě termotransferové pásky. Jde o to, aby 
byl zajištěn kvalitní a odolný tisk, který vydrží 
po dobu životnosti produktu nebo po dobu 
nutnou pro evidenci pomocí kódu na daném 
balení.
„Pro spotřebitelská balení nedoporučujeme 
tisk přímým termotiskem, který není určen 
pro dlouhou životnost a na světle rychle 
bledne nebo teplem tmavne podklad. Proto 
je potřeba zvážit technologii tisku pro daný 
typ značení,“ poznamenává Petra Košíková.

Čtečky a masivnější 
uplatnění 2D kódů
Technologický vývoj čteček 1D/2D kódů 
zdárně pokračuje. Snímače si nyní již 
mnohdy poradí i s kódy, které nejsou kva-
litně vytištěné a neodpovídají normám. 

Stále ovšem platí, že pokud je důležitá spo-
lehlivost a rychlost čtení, je potřeba kvalitní 
kód a respektování standardů GS1.
„Na trhu snímačů čárových kódů je už nyní 
dominantní technologie 2D imageru fungují-
cího na bázi digitálního fotoaparátu. Ten si 
velmi dobře poradí s 1D i 2D kódy, nevyža-
duje otáčení výrobku tak, aby linka protnula 
všechny čáry obsažené v kódu, jako je tomu 
u 1D snímačů, a přináší tak větší uživatelský 
komfort,“ shrnuje Petra Košíková.
V oblastech jako retail, logistika nebo far-
macie se použití 2D kódu stále rozšiřuje. Ze-
jména v retailu se pak přechod na 
dvojrozměrné kódy stane nejspíše jedním 
z klíčových trendů blízké budoucnosti. „Po 
bezmála padesáti letech dominance lineár-
ního čárového kódu v maloobchodu nazrál 
čas na změnu globálního významu. Do roku 
2027 by měl být celosvětový maloobchodní 
trh připraven na přechod ke 2D kódu jako 
datovému nosiči pro označování spotřebi-
telských jednotek,“ predikuje Mikuláš Černý, 
manažer PR a komunikace v organizaci GS1 
Czech Republic.
Důvodem této zásadní změny bude mimo jiné 
skutečnost, že dvojrozměrný kód obsahuje 
výrazně větší objem kódovaných dat. „Spo-
třebitelé dostanou podstatně více informací 
o výrobku. Maloobchod využije doplňková 
data k efektivnějšímu řízení zásob a dokáže 
podstatně lépe omezit ztráty způsobené 
exspiracemi,“ popisuje Mikuláš Černý.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

Kódy na obalech
a pokročilé 
možnosti jejich 
značení i čtení
Kvalitní značení 1D či 2D kódy na obalech produktů je nezbytné pro fungování, resp. plynulost obchodních procesů. 
Jaké zásady musejí být v zájmu efektivního značení a následně i bezproblémového snímání (čtení) kódu splněny? A co 
již v dnešní době dokážou čtečky kódů?

Tisk a značení

TISK A ZNAČENÍ

T
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Retail Trouble Shaker je speciální forma odborného semináře pořádaného pravidelně asociací POPAI CE. Věnuje se 
vybraným tématům, která aktuálně řeší maloobchodníci, značkoví výrobci a další subjekty zaměřené na shopper 
marketing a komunikaci v retailu. Ten loňský říjnový se věnoval trendu současné doby, kterým je rostoucí oblíbenost 
a význam privátních značek na našem trhu.

Zájem o privátní 
značky bude
ještě větší

Jak retailové společnosti přistupují k privát-
ním značkám? Proč je mít v portfoliu? Jaké 
jsou trendy v jejich nákupu? Nejen na toto 
téma přišli na říjnový seminář asociace 

POZOROVATEL TRENDŮ

P

POPAI CE přednést své příběhy vybraní vý-
robci privátních značek. Věnovali se jak 
tomu, proč se rozhodli vydat cestou privá-
tek, ale i tomu, proč a co jim to přineslo. 

Na úvod vystoupila Andrea Vozníková, prezi-
dentka asociace POPAI CE, která na prů-
zkumu prezentovala aktuální změny 
v chování spotřebitelů. Podle čerstvých dat 

společnosti NielsenIQ dochází vlivem inflace 
k dramatickému zdražování zboží. Zákazníci 
však více myslí na udržitelnost, své zdraví, 
původ a kvalitu zboží. Ovšem promoční spi-
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zakladatel společnosti Alexandr Koníček. 
Výroba privátních značek přitom podle něj 
skýtá obrovský potenciál, a to i do bu-
doucna. Mimo jiné výrobcům pomáhá kont-
rolovat trh (lze vytvořit jeden produkt, ale 
prodávat ho pod několika značkami), přiná-
šet úspory (z rozsahu – výroba ve velkém), 
budovat přirozený monopol (retaileři oslo-
vují jedničky ve výrobě na trhu) a financovat 
vlastní značky (výroba privátních značek 
z velké míry pokrývá provozní náklady). I to 
je důvod, proč Big Boy aktuálně vyrábí pro 
21 společností, od Nutrend přes Mixit.cz, 
Košík.cz až po Alza.cz. „Krásné na produkci 
privátních značek je to, že produkty si nej-
prve otestujeme ve svých kanálech a teprve 
poté je různým dodavatelům nabízíme jako 
hotové produkty,“ specifikuje.

Dodavatelé nemusejí 
řešit know-how
Společnost Pinko vyrábí zmrzliny jak pod 
svojí vlastní značkou, tak i privátní. Dodává 
je českým a zahraničním řetězcům už od 
roku 2001. „Naše velká konkurenční výhoda 
spočívá v tom, že máme vlastní vývojovou 
laboratoř. V ní přivádíme výrobky na svět, 
testujeme a přizpůsobujeme požadavkům 
našich zákazníků, tedy dodavatelům privát-
ních značek. Výroba se přitom neodehrává 
pouze na základě požadavků řetězců, ale 
přispíváme i naším know-how a zaměřujeme 
se na aktuální trendy,“ poodkrývá ředitelka 
společnosti Eva Pechová. S výrobou privát-
ních značek přitom počítají i do budoucna. 
Trh totiž umožňuje zásobovat levnějšími, 
avšak ne méně kvalitnějšími produkty, 
čehož si obzvlášť v současné době zákazníci 
cení. Poptávka po nich proto bude sílit.

Pavel Gregor
pavel.gregor@atoz.cz

společností Google se nám podařilo vytvořit 
rychlé 5G telefony,“ sděluje Lukáš Veinlich, 
specialista rozvoje prodeje společnosti 
T-Mobile Czech Republic. Uvedení předchá-
zelo měsíce příprav, plánování marketingo-
vých strategií a zapojení ambasadorů. Při 
uvádění značky na trh během speciálních 
eventů došlo i na zážitky. Telefony jako dary 
byly zabaleny do speciálních krabic, ve kte-
rých se nacházela další překvapení, a tak 
obdarovaní získali i netradiční zážitek při vy-
balování svých T Phonů. Samotné krabice 
přitom byly vyrobeny tak, aby je bylo možné 
následně využít, získaly druhý život.

Výroba z velké míry 
pokrývá provozní náklady
Dodáme vašemu domovu čistotu, vůni 
a svěžest. Slogan, který doprovází Styl, druž-
stvo pro chemickou výrobu, od roku 1950. 
Tehdy začalo jako společnost výrobců kno-
flíků z plastických hmot a paroží. Družstvo se 
během následujících let stalo největším tu-
zemským chemickým výrobcem českých vý-
robků. Je dokonce jednou z mála firem, 
která zatím zůstala plně v rukou českých 
vlastníků a na trhu je již 70 let. Postupně 
dobývá trh nejen v Česku, ale i na Sloven-
sku, v Polsku, Německu, Norsku, Turecku 
a Maďarsku. Aktuálně je největším českým 
výrobcem toaletních závěsů, WC bloků a pi-
soárových tablet. Většinu těchto výrobků vy-
rábí pro různé společnosti jako privátní.
„První privátní značky vznikaly spontánně na 
veletrzích nebo výstavách už v 80. letech 
minulého století. Výrobky jsme dodávali na-
příklad hotelům. Průkopníkem v případě 
vlastních značek byla v tuzemském retailu 
společnost Tesco Stores ČR. Jako první jsme 
jí dodávali čisticí prostředky a WC gely pod 
značkou Clean a Maximo, pak již následo-
valy další řetězce, jako jsou Kaufland, Al-

bert, Billa, Coop, Penny, Plus a další. Přitom 
vyrábíme například i pro řetězec Ross-
mann,“ popisuje obchodní a marketingová 
ředitelka Miroslava Kudrnová. Dodává, že 
s výrobou jsou spojené nemalé náklady, 
které musí společnosti investovat do zaří-
zení, certifikace, vývoje, laboratorních zkou-
šek a tak dále. Výroba privátních značek 
přitom měla být levná a jednoduchá, ale po-
stupem času došlo k úpravám nejen 
vzhledu, ale i receptur, a to ji prodražilo. 
„Nároky odběratelů jsou stále vyšší 
a mnohdy nejsme schopni v  tendru uspět. 
Důvodem jsou nastavené specifikace pro-
duktů, které prodražují celý produkt, napří-
klad obalový materiál,“ vysvětluje.
Dále vystoupil majitel společnosti, která je 
na trhu poměrně krátce, avšak již nyní tvoří 
pětinu obratu výroba privátních značek. His-
torie firmy Big Boy se začala psát v roce 
2016. O pět let později už dosáhla obratu 
150 milionů korun. Od samého začátku se 
zabývá malovýrobou čistých ořechových 

másel a dalším sortimentem různých pro-
duktů (krémy, dražé, tyčinky či sypké směsi). 
„Z osmdesáti procent vyrábíme produkty 
pod svou značkou, zbylých dvacet procent 
jde na vrub společností, které si je u nás ne-
chají vyrábět jako svůj privátní produkt. Tyto 
vlastní značky nám významnou měrou po-
máhají financovat naše investice,“ připouští 

Promoční 
spirála 
znovu 

nabírá na 
rychlosti.

Nároky 
odběratelů 
jsou stále 

vyšší.

rála po poklesu v roce 2020 letos znovu na-
bírá na rychlosti. „Již pouze 19 procent 
nakupujících tvrdí, že promoce je neovlivňují 
v tom, jakou prodejnu nebo zboží vybírají,“ 
uvádí Andrea Vozníková. Privátní značky 
dnes nakupuje 81 % zákazníků, přičemž 8 % 
z nich je bude nakupovat ještě častěji. Tržní 
podíl privátních značek na trhu za předmi-
nulý rok přitom stoupl už na 22,4 %.

Produkty by měly být 
připraveny na míru
Disponuje širokou nabídkou tradičních i pri-
vátních značek v různých cenových katego-
riích. Zaměřuje se na dekorativní kosmetiku, 
péči o tělo, dětské produkty, zdravé potra-
viny a spotřební zboží. Řeč je o německém 
obchodním řetězci drogerií Rossmann. „My-
šlenka na vytvoření vlastní značky produktů 
společnosti Rossmann vznikla již v roce 
1996. Přišel s ní majitel Dirk Rossmann. Pů-
vodní tým se skládal ze dvou zaměstnanců 
a dnes jich čítá více než sto. Průkopníky 
mezi značkami byly Babydream, Sun Ozon, 
Facelle či Winston. V Česku se naše první 
privátní značky objevily v roce 2001,“ infor-
muje manažerka komunikace Olga Stanley. 
Od začátku se věnují tomu, aby zvolené pro-
dukty byly v co možná nejvyšší kvalitě, ale 
dostupné za co možná nejnižší cenu. V sou-
časné době se v portfoliu retailera nachází 
už více než 30 privátních značek zahrnujících 
více než tři tisíce produktů. „Aktuálně naše 
výrobky vyrábíme v přibližně 300 různých 
středně velkých podnicích, a to především 
v Evropě včetně Česka,“ prozrazuje Olga 
Stanley. Jejich privátní značky se pravidelně 
umisťují na předních příčkách spotřebitel-
ských testů, včetně dTestu, jsou marketin-
gově podporovány, hodně prostoru dostávají 
jak ve vystaveních v prodejnách, tak v komu-
nikačních kanálech se zákazníky (zákaznický 
časopis, mobilní aplikace, Instagram atd.).
Společnost T-Mobile měla v minulosti v na-
bídce několik mobilních telefonů s vlastní 
značkou, ovšem od známých výrobců. Pro-
tože aktuální strategií je přinášet zákazníkům 
to nejlepší od začátku do konce, k tomuto 
konceptu se nyní vrátila. První dva nedávno 
na trh uvedené modely telefonů T Phone jsou 
optimalizované pro 5G sítě tohoto operátora 
v celé Evropě a uživatelům umožňují naplno 
využívat jejich potenciál. Strategií firmy je 

přinášet inovace, které zákazníkům usnadní 
život a přístup k nejmodernějšímu a nejrych-
lejšímu připojení. „Proto jsme se rozhodli 
začít prodávat naše, jen pro nás vyrobené te-
lefony za dostupnou cenu a na míru potře-
bám českých zákazníků. Díky spolupráci se 
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Při řešení bolesti 
hraje prim klasika 
Analgetika jsou stálicí trhu a k propadům poptávky dochází poměrně zřídka. V posledních týdnech jde ale u některých 
brandů o nedostatkové zboží. Mírně se však mění požadavky „co by měly prášky na bolest umět“, jde například 
o rychlost nástupu a sílu účinků. Objevuje se i příklon k alternativním způsobům, ale klasika z tár nemizí. 
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hledali ´univerzální´ tabletu na všechny bo-
lesti,“ komentuje doktorka Nesejtová. 
A jakou roli hraje při volbě analgetika cena? 
„Ten, koho trápí bolesti, neřeší na prvním 
místě cenu, ale především účinnost, která 
mu přinese úlevu. Samozřejmě pokud se 
objeví námitka proti ceně přípravku, umíme 
najít pro klienta cenově dostupnější va-
rianty,“ podotýká Mgr. Eva Burianová, ve-
doucí Lékárny Ave na Šilingrově náměstí 
v Brně.
Jitka Junová udává, že volba přípravku podle 
ceny zatím nepředstavuje současný trend: 
„Je to jistě dáno i specifickým okolím naší 
lékárny, která se nachází v oblasti office 
centra. Zde klienti cenu tolik neřeší.“

Oproti tomu Marián Michalides zaznamenal, 
že klienti se často zajímají o cenu a velikost 
balení přípravku, ale jde o konstantní podíl 
klientů, v současnosti jich nepřibývá. „Velké 
oblibě se obecně těší léky s označením 
forte, extra či strong a často ve výběru roz-
hoduje i samotná barva tablety. V posled-
ních letech pozorujeme také vyšší zájem 
o nové formy analgetik s rychlým nástupem 
účinku, například v podobě gelových kapslí 
či nových molekul. U produktů vázaných na 
lékařský předpis registrujeme stoupající ob-
libu vícesložkových přípravků proti bolesti,“ 
objasňuje.
Také Eva Burianová poukazuje na to, že 
v poslední době roste obliba rychle 

Nadužívání medikace 
u bolestí hlavy

Léčba chronické bolesti musí být vedena s vědomím, že může dojít k závis-
losti na lécích s analgetickým účinkem. Pokud v lékárně dojde ke vzniku po-

dezření na nadužívání analgetické medikace, bylo by vhodné doporučit 
klientovi, aby se obrátil na odborníka na léčbu bolesti (speciální ambulance 

nebo centra).
Specifickou a početnou skupinou jsou pacienti s migrénou, u nichž dochází 
k nadužívání medikace velmi často – a paradoxně toto nadužívání vede ke 

zhoršení bolestí hlavy. V posledních letech jsou v centrech pro léčbu bolestí 
hlavy dostupné monoklonální protilátky, které se podávají preventivně 

a které s vysokou účinností „blokují“ spouštěcí mechanismy migrény. Paci-
enti, kteří chodí opakovaně a pravidelně do lékárny pro léky tišící bolest 

hlavy, by měli být upozorněni na možnou centrovou léčbu, kam je může do-
poručit jejich praktický lékař nebo neurolog.

N

Jak upozorňuje PharmDr. Matyáš Palan, bu-
siness development manager společnosti 
Benu Česká republika, v kategorii bolest za-
znamenali v roce 2022 v rámci e-commerce 
40% růst co do hodnoty. „Na růstu se nej-
více podílely tabletové formy a léčivé pří-
pravky určené pro děti. Růst jednotlivých 
značek odrážel marketingové aktivity doda-
vatelů, a to nejen v on-line prostředí, ale 
i v televizi. Dlouhodobě se mezi nejprodáva-
nějšími přípravky drží stále stejné nejzná-
mější brandy. Pokud bych měl vybrat 
skokana roku, je to Milgamma N, jejíž pro-
deje rostly trojnásobně oproti průměru kate-
gorie,“ vysvětluje. 

Každý svou pilulku nebo 
podle reklamy?
Léčivé přípravky na bolest tvoří nejpočet-
nější produktovou kategorii v každé lékárně. 
Portfolio přípravků zahrnuje jak celková, tak 
i lokální analgetika. Vzájemně se doplňují 
a pacienti mají své osvědčené a oblíbené 
přípravky a kombinace. PharmDr. Kateřina 
Nesejtová, vedoucí Lékárny Benu na Polikli-
nice Viniční v Brně, stav komentuje: „Ná-
kupní zvyklosti našich klientů se nemění. 
Mnozí pacienti v boji s jakoukoliv bolestí vy-
zkoušeli téměř všechny dostupné přípravky 
na trhu. Zejména bolest zad a hlavy patří 
mezi nejčastější důvody, které je vedou do 
lékárny. Reklama v médiích jejich výběr 
velmi ovlivňuje a vždy poznáme, jaká re-
klamní kampaň je zrovna aktuální. Pacien-
tům se v současnosti mnohem snadněji 
doporučuje kombinace nefarmakologické 
léčby s nesteroidními antiflogistiky, a tím 
pro nás lékárníky vzniká prostor pro kvalitní 
odbornou radu.“
U všech léčivých přípravků je nutné odborné 
poradenství. To platí dvojnásobně pro anal-
getika, přestože jsou mnoha laiky považo-
vána za zcela „bezpečná a neškodná“. 
Podle Mgr. Mariána Michalidese, manažera 
e-shopu chytralekarna.cz, více pacientů po-
žadujících perorální analgetikum chce své 
osvědčené pilulky. U lokálních analgetik dají 
spíše na radu lékárníka.
„Při dodržení správných podmínek expe-
dice, mezi které patří dotazy, jako například 
pro koho je lék určen, co pacienta trápí a co 
užívá, dochází někdy k úpravě výběru pří-
pravku lékárníkem, a to z důvodu optimali-
zace farmakoterapie. Typickým příkladem je 
například kontrola, aby pacient souběžně 
neužíval přípravky s obsahem ibuprofenu 
a warfarinu či paracetamol při jaterních ob-
tížích,“ upřesňuje Marián Michalides vý-
znam poradenství.
Pražská lékárnice Mgr. Jitka Junová tvrdí, že 
v jejich lékárně se klienti rádi poradí. „Pokud 
přijdou ovlivněni reklamou a daný přípravek 
se pro ně z nějakého důvodu nehodí, větši-
nou respektují naši radu a doporučení,“ do-
dává.

Co na namožené svaly nebo 
podvrtnutý kotník
„U lokálních analgetik registrujeme stoupa-
jící poptávku zejména v období teplých mě-
síců, kdy lidé víc sportují a častěji také 
dochází k úrazům, například při turistice 
a dalších volnočasových aktivitách. V tako-
vých případech se klienti přicházejí hlavně 
poradit a výběr konkrétního přípravku pone-
chávají velmi často na znalostech a zkuše-
nostech lékárníka,“ říká Marián Michalides. 
„Výjimkou jsou v tomto případě snad jen pa-
cienti trpící chronickými obtížemi a bo-
lestmi, kde je významněji zastoupena 
skupina dříve narozených klientů. Ti už mají 
často svůj oblíbený a vyzkoušený přípravek, 
který neradi mění,“ dodává. 

Za covidu, po covidu…
Trend potřeby analgetik a antipyretik kopí-
ruje výskyt epidemií respiračních infekcí, 
tedy jak covidu, chřipky, tak RS viru a dal-
ších. Marián Michalides uvádí, že v kategorii 
celkových analgetik existují v posledních 
dvou letech jisté paralely. V období covidu 
docházelo k vykupování tohoto sortimentu, 
lidé si totiž často tvořili nadzásoby, což se 
projevilo mírným poklesem prodeje v roce 
2021. V závěru uplynulého kalendářního 
roku zase vypukla epidemie chřipky, což 
způsobilo výpadky některých tradičních 
analgetik. Co se týče lokálních analgetik, 
tam žádná změna v trendech není pozoro-
vána, a to po celé zmiňované období. 
Žádné velké meziroční změny nezazname-
nala Kateřina Nesejtová: „Oblíbené jsou pe-
rorální i topické přípravky, své místo si našly 
i náplasti. Jako lékárníci můžeme kom-
plexně pacientům radit a pomáhat při zvlá-
dání jak akutní, tak chronické bolesti.“ 
Stejnou zkušenost má také Jitka Junová: 
„Nezaznamenali jsme změnu trendu. Pokud 
ano, tak je to skutečně to, že klienti se více 
radí, dají na doporučení a přijmou i alterna-
tivu v podobě bylinného přípravku.“

Co rozhoduje o volbě 
přípravku
Lékárníci se shodují, že klienti jsou stále 
ochotnější přijmout radu a doporučení od-
borníka za tárou. Kateřina Nesejtová podo-
týká, že pacienty obvykle zajímá rychlost 
nástupu účinku jednotlivých přípravků. 
Pokud se jedná o novou lékovou formu, žá-
dají porovnání s konkurenčním přípravkem. 
Občas potřebují vysvětlení výhod jiné lékové 
formy. Za velmi cennou považují zákazníci 
konzultaci ohledně možných interakcí 
s chronickou medikací. „Máme pak prostor 
i pro výběr vhodné kombinace analgetika 
a dalších přípravků, které mohou pomoci při 
snižování bolesti. Pacienti si již nekupují tak 
často přípravky do zásoby a velká balení, ze-
jména v případech, pokud řeší pouze pro-
blém s akutní bolestí. Ideálně by nejraději 
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 působících analgetických přípravků, napří-
klad gelových kapslí, rapid forem a čistých 
forem účinných látek. „Klienti také rádi po-
užívají již osvědčené a oblíbené značky, 
které mají vyzkoušené a jimž věří,“ podotýká 
Mgr. Burianová.
Marián Michalides ještě upozorňuje na to, 
že se v uplynulých letech na trhu objevilo 
několik novinek, které si ale zatím postupně 
získávají svou klientelu. „V dlouhodobějším 
horizontu očekáváme přechod většího 
množství klientů na gelové formy přípravků, 
které jsou komfortnější na polykání, navíc je 
u nich rychlejší nástup účinku. U lokálních 
forem analgetik nepozorujeme žádnou 
změnu. Stejně tak jsme nezaznamenali ani 
výrazný pokles oblíbenosti některých pro-
duktů,“ doplňuje.

Jitka Junová k tomu dodává, že pozoruje 
mírný příklon k léčbě přírodními přípravky.

Významnou roli 
hraje důvěra
Eva Křížová, manažerka oddělení CHC spo-
lečnosti Stada Česká republika, na dotaz, 
jaké novinky byly v roce 2022 uvedeny na 
trh, odpovídá: „Naše portfolio přípravků 
v tomto segmentu zůstává stejné. Pokud jde 
o kritéria výběru, pacient se rozhoduje podle 
ceny a užitku, který mu přípravek přináší. 
Nejde o nic specifického pro kategorii bo-
lesti, platí to obecně napříč trhem. Pokud 
přípravek přináší benefit, který je pro spo-
třebitele zajímavý, je ochoten si za něj při-
platit. Kategorie bolesti je o důvěře, 
spotřebitel věří přípravkům, které mu zabí-
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Doporučené dávkování (dospělí a děti od 3 let): 5 ml denně.

Přes 160 let zkušeností

Nejprodávanější 
značka ve Skandinávii 

ve své kategorii

Ocenění 
„Výjimečná chuť“ 
od Mezinárodního 

institutu chuti a kvality 
v Bruselu (ITQI)

Bez příchutě

Möller’s Omega-3 rybí olej

S citronovou příchutí

Double kapsle

D+ s citronovou příchutí

S ovocnou příchutí

Želé rybičky

Můj první 
rybí olej

bez 
příchutě

1–3 roky 3–6 let 6–18 let dospělí

MOZEK
DHA přispívá 

k udržení
normální činnosti

mozku*

IMUNITA
Vitaminy A a D 

přispívají 
k normální funkci 

imunitního systému

SRDCE
EPA a DHA 
přispívají 

k normální
činnosti srdce**

KOSTI
Vitamin D 

je potřebný 
k normálnímu růstu 
a vývoji kostí dětí

ZRAK
DHA a vitamin A 

přispívají k udržení 
normálního stavu 

zraku*

*,** Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 
250 mg *DHA / **EPA a DHA denně.

rají a pomohou mu v boji s bolestí.“ Trh 
analgetik je do jisté míry velmi konzerva-
tivní, stabilní a pomalu rostoucí. Na tom se 
shodují jak lékárníci, tak výrobci. 
Ing. Zuzana Zemanová, product manager 
OTC společnosti Glenmark Pharmaceuticals 
Distribution, připomíná, že v lednu 2021 
společnost Glenmark uvedla na trh Cetal-
gen, první fixní kombinaci účinných látek 
paracetamolu a ibuprofenu, která přináší 
rychlou a dlouhodobou úlevu od akutní bo-
lesti a horečky. 
K tématu dodává: „V průběhu roku došlo 
k růstu cen téměř všech analgetik, a to 
často nad procentní úroveň inflace. Příči-
nou je zdražování výrobních vstupů a ener-
gií. Pravděpodobně ze stejného důvodu je 
za poslední roční období vidět, že se na 

trhu bolesti opět prodávají více tradiční 
osvědčené značky, které obsahují pouze 
jednu účinnou látku a jsou tedy levnější. 
Pokud ale opomenu kritérium ceny, je vidět, 
že si český spotřebitel vybírá čím dál více 
podle síly, rychlosti a délky účinku daného 
analgetika, a cena tak není tím hlavním dů-
vodem pro výběr.

Alternativa k léčivým 
přípravkům
Elektroterapie se používá při profesionální 
fyzioterapii již dlouho. Před více než rokem 
se na českém trhu objevil zajímavý pro-
dukt – domácí elektroterapie, konkrétně 
Urgo elektroterapie Proti bolesti. Ing. Petra 
Buřičová, brand manager CZ&SK společ-
nosti MagnaPharm vysvětluje, pro které pa-
cienty je jejich produkt vhodný: „Našimi 
zákazníky jsou většinou lidé, kteří hledají 
jiný způsob zmírnění bolesti, ale také napří-
klad hledají způsob relaxace namožených 
svalů po náročné sportovní aktivitě. Pro 
 klienty je důležitý především rychlý nástup 
účinků a dobrá snášenlivost. Tento zdravot-
nický prostředek (čtěte příbalový leták) 
představuje ekonomicky výhodné řešení, 
protože je možno ho použít opakovaně. Do-
kupují se pouze náhradní gelové podložky.“ 

Řekne-li se paralen
Paracetamol je považován za běžné a ne-
škodné léčivo. Při dodržení dávkovacího 
schématu (pro dospělé 500–1 000 mg po 
6 hodinách při akutní medikaci, při chro-
nické, tj. delší než týden, by denní dávka pro 
dospělého neměla překročit 2,5 g) jde sku-
tečně o bezpečný lék. Paracetamol má he-
patotoxické účinky, je kontraindikován při 
jakémkoli poškození jaterního parenchymu, 
při alkoholismu. V USA je předávkování pa-
racetamolem nejčastější příčinou selhání 
jater vedoucím k transplantaci. 
Předávkování již relativně nízkými dávkami 
paracetamolu (celkem 8–15 g v závislosti 
na tělesné hmotnosti) může mít za následek 
závažné poškození jater a někdy i akutní 
tubulární nekrózu (nefropatii). K příznakům 
předávkování paracetamolu patří během 
prvních 24 hodin bledost, nevolnost, zvra-
cení, nechutenství a bolest v břiše. Během 
12–24 hodin po požití se mohou objevit pří-
znaky poškození jater.
Riziko spočívá v podávání kombinovaných 
přípravků s paracetamolem (v USA nese 
název acetoaminophen), a to i v lécích váza-
ných na předpis, u nichž z názvu (značky, 
brandu) není patrné, že léčivý přípravek ob-
sahuje paracetamol. Pokud se pak sejdou 
dva či tři kombinované přípravky, případně 
s „čistým“ paracetamolem, může k předáv-
kování dojít. 
Snad u žádné farmaceutické skupiny není 
tak důležité si pečlivě přečíst příbalovou in-
formaci!

Věčný aspirin?
Tak dlouhou a bohatou historii, jakou má 
aspirin, se nemůže pochlubit žádný jiný léčivý 
přípravek. Jeho dějiny začínají kdesi v dávno-
věku, v době, kdy lidé poznávali léčivé účinky 
vrbové kůry – jakéhosi přírodního před-
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chůdce aspirinu. To však není nutné farma-
ceutům připomínat. Předpokládalo se, že za 
léčivé účinky může salicin, ale nakonec se 
ukázalo, že je to kyselina salicylová, která má 
analgetické a antipyretické účinky. Ta však 
měla závažné nežádoucí účinky, zejména na 
žaludeční sliznici. V roce 1897 se díky spolu-
práci německých chemiků Heinricha Dresera, 
Arthura Eichengruna a Felixe Hoffmanna po-
dařilo zahájit produkci kyseliny acetylsalicy-
lové (ASA). Přidáním acetylové skupiny se 
zmírnily nežádoucí účinky. Až do konce 
2. světové války byla kyselina acetylsalicylová 
vyráběna v Německu pod chráněným názvem 
Aspirin. V rámci poválečných reparací byla 
odejmuta ochrana značky a aspirin se začal 
vyrábět po celém světě jako levné analgeti-
kum – antipyretikum.
Neméně zajímavý, ale již nikoliv tak 
hvězdný osud má ASA v novodobé historii. 
První ránou pro ni bylo zjištění, že podání 
ASA dětem s horečnatým onemocněním 
může vést k život ohrožujícímu Rayovu syn-
dromu (poškození mitochondrií, popsán 
v roce 1963). Tím ztratil aspirin v 80. le-
tech minulého století svou pediatrickou 
 indikaci. 
Dalším významným milníkem v historii aspi-
rinu byla kardiovaskulární prevence. V roce 
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inzerce

N
Nezastupitelná role 

lékárníka
„Řešení bolesti je dlouhodobě na jednom z prvních 

míst zájmu klientů lékáren. Ať už přicházejí 
s konkrétním požadavkem, nebo chtějí něco na utišení 

bolesti, vždy zde hraje nezastupitelnou roli lékárník, 
který se podrobně vyptá, o jakou bolest jde a jak 
dlouho trvá. Výdej analgetika je vždy doprovázen 

doporučením režimových opatření a prodejem dalších 
přípravků podporujících úlevu od bolesti.“

Mgr. Eva Burianová, 
vedoucí Lékárny Ave, Brno
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1974 byly uveřejněny výsledky studie, které 
prokazovaly jistý benefit v podobě snížené 
úmrtnosti pacientů po infarktu, kteří byli lé-
čeni aspirinem (330 mg/den). Aspirin byl 
používán mnoha pacienty bez konzultace 
s lékařem v naději, že sníží riziko infarktu 
a mozkové mrtvice, a po určitou dobu (nikoli 
tak dávno) se věřilo, že snižuje riziko kolo-
rektálního karcinomu.
V současnosti panuje názor, že u většiny pa-
cientů rizika krvácení (do zažívacího traktu či 
krvácivé mozkové příhody) převyšují přínos 
ve snížení rizika kardiovaskulárních one-
mocnění. Protinádorové působení se nepo-
dařilo taktéž ověřit. ASA v minimální dávce 
se v současnosti doporučuje u vybrané po-
pulace ve vysokém kardiovaskulárním riziku, 
lépe v kombinaci s druhým bezpečným pro-
tidestičkovým lékem. Na původní indikace 
léčby bolesti a horečky se již úplně zapo-
míná. V indikovaných případech u pacientů 
bez zvýšeného rizika krvácení lze ASA krát-
kodobě použít v prevenci trombózy (napří-
klad při infekci SARS-CoV-2), ale jde spíše 
o nouzové řešení, kdy není v krátkém čase 
možné zahájit jiné preventivní opatření.

MUDr. Marta Šimůnková

Léčba bolesti podle WHO
Světová zdravotnická organizace (WHO) již před desítkami 

let zveřejnila dosud platný žebříček bolesti:

Bolest 1. stupně se léčí neopioidními analgetiky 
(paracetamol, metamizol, ibuprofen, diklofenak, 

naproxen, indometacin, nimesulid).

Bolest 2. stupně vyžaduje přidání slabých opioidů 
(dihydrokodein, tramadol).

Bolest 3. stupně si vyžádá silné opioidy (morfin, fentanyl, 
oxykodon, buprenorfin, hydromorfon, tapentadol) buď 

v monoterapii, nebo v kombinaci s neopioidními 
analgetiky.

U všech tří stupňů je ke zvážení použití koanalgetik 
(antikonvulsiv, antidepresiv, kortikosteroidů apod.)

Analgetika I. stupně žebříčku WHO
Jsou indikována v monoterapii k léčbě mírné a středně 

silné nocicepční somatické a viscerální bolesti, pro léčbu 
silné bolesti je třeba vždy kombinace s opioidy. Pokud po 

nasazení těchto léků v maximální dávce není během 
1–2 dní dosaženo zmírnění bolesti na snesitelnou míru, je 

indikován přechod na analgetika II. nebo III. stupně 
žebříčku WHO.

Zvyšování dávek neopioidních analgetik nad uvedenou 
maximální denní dávku obvykle nevede k posílení 

analgetického účinku, ale ke zvýšení rizika závažných 
nežádoucích účinků!

Kombinace paracetamolu a metamizolu s nesteroidními 
antiflogistiky (NSAID) je racionální a zvyšuje analgetický 

účinek.
Naopak kombinace více nesteroidních antiflogistik není 

racionální a zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

L
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Loňský rok defi nitivně potvrdil, že kategorie přípravků na nachlazení, chřipku, kašel a rýmu je už opět pevně usazená 

na své tradiční pozici lídra v žebříčku volně prodejných produktů. Po covidovém roce 2020, kdy se jedničkou co do 
hodnoty prodejů stala kategorie minerálů, vitaminů a doplňků stravy, se v uplynulých dvou letech vše vrátilo do zave-

dených předcovidových pořádků. 

do listopadu 2022 pak v porovnání se stej-
ným předchozím obdobím došlo k růstu 
o 42,1 %.
Že po odmlce v covidovém období začala 
jak samotná chřipka, tak respirační one-
mocnění takzvaně řádit ve zvýšené intenzitě, 
je patrné při analýze prodejů jednotlivých 
přípravků z TOP 20 produktů. Na celém trhu 
se za období MAT 11/2022 v porovnání 
s MAT 11/2021 prodalo například Paralenu 
Grip horký nápoj o 59,0 % více co do ob-
jemu, v hodnotě pak meziroční nárůst činil 
71,8 %. Přípravek Orofar zaznamenal v uve-
deném období objemový nárůst prodejů 
o 67,0 %, v hodnotě pak o 78,4 %. Jako 

Navzdory rostoucím prodejům má za sebou 
kategorie s názvem Nachlazení, chřipka, 
kašel a rýma dost složitý rok poznamenaný 
častými a mnohdy i dlouhodobými výpadky 
některých léků. A zatím rozhodně nelze pro-
hlásit, že by zmíněné výpadky byly uzavře-
nou kapitolou. 

Jasná řeč čísel
O výrazném růstu prodejů přípravků na na-
chlazení, kašel a rýmu v uplynulém roce 
mluví výrobci i lékárníci, ale nejlépe ho 
 dokládají čísla společnosti IQVIA. Porovná-
me-li hodnotu prodejů (včetně DPH) zmí-
něné kategorie za období MAT 11/2021, 

tedy od prosince 2020 do listopadu 2021, 
v řetězcových lékárnách se oproti stejnému 
předchozímu období zvýšila o 2,3 % a v l é-
kárnách nezávislých pak o 0,4 %. Z porov-
nání hodnoty prodejů za období MAT 11/21 
a MAT 11/22 (prosinec 2021 až listopad 
2022) vyplývá, že v řetězcových lékárnách 
došlo v posledním uvedeném období k ná-
růstu o 47,6 % a v těch nezávislých pak 
o 36,1 %.  
Logicky odlišná situace panuje v interneto-
vých lékárnách, kde i v posledních dvanácti 
měsících do listopadu 2022 držela pozici 
jedničky co do hodnoty prodejů kategorie 
minerálů, vitaminů a doplňků stravy, za-

tímco přípravky na nachlazení, kašel a rýmu 
zaujímaly v žebříčku šestou příčku. Dlužno 
ale podotknout, že jejich hodnota prodejů 
se v tomto období na internetu v porovnání 
se stejným předchozím obdobím stejně jako 
v kamenných lékárnách nezanedbatelně 
zvýšila, a to o 40,1 %.
Zajímavý pohled se také naskýtá na vývoj 
prodejů v případě TOP 20 produktů zmíněné 
kategorie. Pokud jde o hodnotu prodejů na 
celém trhu (v řetězcových, nezávislých a in-
ternetových lékárnách), z dat společnosti 
IQVIA vyplývá, že se za dvanáct měsíců do 
listopadu 2021 ve srovnání s předchozím 
obdobím zvýšila o 1,4 %, za dvanáct měsíců 
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a zlepšil HRQoL pacientů s COVID-19 
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třetí příklad prudkého zvýšení prodejů může 
sloužit Levopront, který zaznamenal nárůst 
objemu prodejů o 71,1 %, co do hodnoty 
prodejů pak došlo ke zvýšení o 87,9 %.

Ode zdi ke zdi
O loňském roce lze prohlásit, že pro katego-
rii nachlazení, chřipka, kašel a rýma zname-
nal návrat do předcovidových časů, ale jde 
o hodnocení velmi zjednodušené. Minulý 
rok ji totiž ve značné míře ovlivnilo několik 
faktorů, které s trhem dost „zamávaly“. 
Jedním z nich bylo prodloužení sezony 
chřipky a respiračních onemocnění. „V roce 
2022 jsme zaznamenali signifikantní nárůst 
prodejů v segmentech bolest v krku a vlhký 
i suchý kašel. Vysoká poptávka byla důsled-
kem extrémně vysoké nemocnosti, která 
provázela celý loňský rok. V jeho první polo-
vině se sezona respiračních onemocnění 
protáhla až do května, přičemž obvykle kul-
minuje na pomezí února a března. Během 
léta sice nemocnost klesla, ale její úroveň 
byla stále vyšší než v uplynulých letech 
v tomto období. S nástupem dětí do škol 
a školek od září 2022 se sezona respirač-
ních onemocnění rozpoutala naplno, aby 
v prosinci 2022 překonala pětileté maxi-

mum,“ popisuje Ing. Barbora Bartoňová, 
product manager společnosti Angelini 
Pharma ČR.
A dalším faktorem, který loni významným 
způsobem ovlivňoval, a i nadále ovlivňuje, 
trh, jsou výpadky léčiv. Barbora Bartoňová 
k tomu uvádí: „To, co zažíváme v České re-
publice, se v současnosti odehrává v mnoha 
evropských zemích. Rekordní nemocnost 
a s ní spojená extrémně vysoká poptávka po 
lécích má za následek, že výrobci nejsou 
schopni nárazově tak vysokou poptávku po-
krýt, což se projevuje výpadky některých 
léčiv.“
Mgr. Leona Štěpková, vedoucí Alphega lé-
kárny Medea v Hostomicích nad Bílinou, 
prodeje přípravků na nachlazení, kašel 
a chřipku výstižně označuje jako ´ode zdi ke 
zdi´: „První covidová sezona znamenala 
téměř nulové prodeje této kategorie s výjim-
kou ibuprofenu a paracetamolu. Všichni 
měli roušky a nikdo nebyl nachlazený či 
neměl chřipku. Pak se to změnilo a vždy se 
extrémně zvýšila poptávka po nějakém typu 
produktu, který následně vypadl z trhu. Když 
se situace trochu stabilizovala, došlo k tomu 
znovu, ale s jiným typem produktu. A tak 
pořád dokola. Poslední měsíce jsou třeba 

obrovské výpadky v segmentu přípravků na 
bolest v krku. Vždy sice něco máme, ale pa-
cienti si rozhodně nemohou vybírat tak, jak 
byli zvyklí.“
Pokud jde o nedostatek určitých přípravků, 
Leona Štěpková ještě s povzdechem do-
dává: „V jednom z prosincových týdnů něko-
lik televizí způsobilo paniku ohledně čípků 
a sirupů na teplotu pro děti. Jestliže jsme 
ještě den před odvysíláním této zprávy ně-
jaké přípravky měli, pak druhý den již spo-
lehlivě ne. A nejvíc mě štve, že je možná 
vykoupili ti, co je nutně nepotřebují, a ná-
sledně nastaly potíže s uspokojením mami-
nek kojenců.“
V souvislosti se současnými výpadky někte-
rých produktů nastává ještě jedna para-
doxní situace. V televizi běží reklamy na 
některé přípravky, které jsou ve výpadku. 
A spotřebitelé je v lékárnách neseženou, 
i kdyby si „nohy uběhali“. Důvod této rozpo-
ruplné situace objasňuje Barbora Barto-
ňová: „Z dlouhodobého hlediska má v České 
republice stále nejvyšší zásah televize. Jak 
se však ukázalo v posledních měsících, je to 
poměrně rigidní médium v tom smyslu, že 
reklamní prostor se musí zamlouvat obvykle 
mnoho měsíců dopředu, což není zcela opti-

mální v turbulentní době, kdy se trh potýká 
s výpadky určitých produktů.“

Vysoká nemocnost dětí
Není sporu o tom, že prodeje přípravků na 
nachlazení loni významně stoupaly, ale jak 
upozorňuje Barbora Bartoňová, v součas-
nosti, kdy poptávka silně převyšuje nabídku, 
lze jen obtížně objektivně popisovat jakýko-
liv trend, protože prodejní data jsou zkres-
lena výpadky léků. „Pokud bychom však 
nahlédli do dat Státního zdravotního ústavu, 
ze kterých je zřejmé, že nejvíce zasaženou 
skupinou jsou děti ve věku 0 až 5 let a ná-
sledně děti ve věku 6 až14 let, bylo by 
možné předpokládat nárůst v kategorii léčiv 
pro děti.
Pokud jde o děti, lékárníci i výrobci také po-
ukazují na to, že právě probíhající sezona 
začala loni o několik týdnů dříve, než bývá 
běžné. „Loni respiračních infekcí značně při-
bylo, a to hlavně po prázdninách s návratem 
dětí do kolektivů a s prudkou změnou po-
časí již na začátku září,“ podotýká 
PharmDr. Marcela Kaňková, obchodní ředi-
telka společnosti Dr. Müller Pharma.
Všeobecně vysoká nemocnost a výpadky 
léků přinášejí další jev. „Kvůli nedostupnosti 
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některých běžných léků, způsobené výpadky 
na straně dodavatelů, hledají pacienti ná-
hrady, a obchodní příležitost tak dostávají 
jiné menší nebo ne příliš známé značky,“ na-
značuje Ing. Martina Kremlová, brand ma-
nager společnosti Omega Pharma.

Stěžejní je účinnost 
Loňský rok byl typický nejen návratem virů 
a bakterií, které během covidové pandemie 
tolik neřádily, ale také nástupem ekono-
mické krize. Vysoké ceny energií a zboží se 
začaly do nákupního chování tuzemských 
spotřebitelů výrazně promítat. V rámci ma-
loobchodu se to ukazuje zřetelně, na léká-
renském trhu je situace zatím poněkud 
odlišná. 
„Cena je v rámci maloobchodu obecně dů-
ležitým faktorem. Vezmeme-li v úvahu data 
Českého statistického úřadu, vidíme, že 
tržby v maloobchodě, zejména v důsledku 
nepříznivého makroekonomického vývoje, 
klesly loni v září meziročně o 5,6 procenta 
a v říjnu dokonce o 9,6 procenta, a to napříč 
kategoriemi. Výjimkou jsou prodejny s far-
maceutickým a zdravotnickým zbožím, kte-
rým meziročně v uvedených měsících rostly 
tržby o šest, respektive o 2,9 procenta, 
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 přičemž tržby na lékárenském trhu rostou 
nepřetržitě již od září 2021. Cena lékáren-
ského zboží sice u určité skupiny zákazníků 
hraje důležitou roli, ale zdaleka ne tak vý-
znamnou jako v jiných kategoriích pro-
duktů,“ popisuje Barbora Bartoňová.
Skutečnost, že v případě přípravků na na-
chlazení, chřipku, kašel a rýmu hraje při vý-
běru a nákupu prim účinnost, zaznívá 
prakticky z celého trhu. „V případě akutních 
onemocnění zákazníci cenu produktů příliš 
neřeší, protože se chtějí co nejdříve vyléčit. 
Vědí, že útrata za léky je v podstatě jednorá-
zová. Nejvíce je zajímá účinek přinášející co 
nejrychlejší úlevu,“ říká PharmDr. Ivana Lá-
nová, lékárnice a odborná konzultantka Lé-
káren Benu. 
Také Leona Štěpková připouští, že se zákaz-
níci o cenu příliš nezajímají, a dodává: „Dů-
ležitý je pro ně účinek a způsob užívání. 
Cena rozhoduje v případě impulzního ná-
kupu takzvaně do zásoby, když je přípravek 
v akci.“
Rovněž Mgr. Jiřina Huthová, odborná zá-
stupkyně a vedoucí lékárny Pilulka v Horních 
Počernicích v Praze, má zkušenost, že v uve-
dené kategorii přípravků požadují zákazníci 
především vysokou účinnost, a až poté řeší 
cenu. „Pokud se jim doporučený přípravek 
zdá moc drahý, hledáme levnější alterna-
tivu,“ doplňuje.
Přestože se účinnost přípravku drží na čelní 
pozici v žebříčku kritérií, podle nichž se spo-
třebitelé při jejich výběru rozhodují, je třeba 
uvést, že se ale lékárníci více, než bývalo 
dříve běžné, setkávají s případy, kdy zákaz-
níci řeší i cenu.
„U některých klientů hraje při výběru roli, 
jestli jde o přípravek přírodní nebo čistě 
chemického původu. Ale nejvíce pacienti 
řeší jejich účinnost a rychlost, s jakou jim 
pomůže v boji s nachlazením. V poslední 
době také pozorujeme, že se zákazníci čím 
dál víc zajímají i o případnou cenu. Pro ně-
které klienty se cena stává dominantním kri-
tériem při rozhodování, který přípravek si 
vyberou k terapii,“ vysvětluje Mgr. Bohdana 
Majerová, vedoucí Lékárny Cyrmex v Klo-
boukách u Brna. 
Svou zkušenost přidává i Mgr. Klára Bada-
lová z Magistra lékárny U Polikliniky v praž-
ských Modřanech: „Zákazníci se většinou 
zajímají o produkty, které mají vyzkoušené. 
V poslední době jsou ale ochotni si koupit 
i jiný přípravek, pokud má podobný účinek, 
ale příznivější cenu. Cena v poslední době 
hraje velkou roli.“
Napětí kolem rozpočtů domácností samo-
zřejmě nahrává tomu, že dál roste obliba le-
tákových akcí či cenově zvýhodněných 
balení. „Ceny v poslední době zákazníci řeší 
a upřednostňují cenově nejvýhodnější ba-
lení, formu vhodnou pro celou rodinu,“ říká 
Mgr. Daniela Pokorná, vedoucí lékárnice 
a odborná zástupkyně Dr. Max v OC v Praze-
-Letňanech. A Mgr. Milana Kadlčíková, phar-
maceutical marketing manager společnosti 
Boiron CZ, připojuje: „Kromě šetrnosti a slo-
žení přípravků je pro spotřebitele důležitá je-
jich cena, takže velkou roli hrají nákupy 
v letákových a dalších marketingových 
akcích.“
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I pohodlné užívání 
je důležité
O účinnosti jako o nejvýznamnějším kritériu 
při výběru produktu již řeč byla, ale nejde 
pochopitelně o jediné měřítko, které je zo-
hledňováno. Podle Evy Křížové, manažerky 
oddělení CHC společnosti Stada Česká re-
publika, se kritéria ovlivňující výběr v po-
sledních letech příliš nemění: „Spotřebitelé 
se rozhodují podle oblíbenosti formy, chutě, 
účinnosti a na základě doporučení lékaře 
nebo lékárníka. Český pacient sází na 
osvědčené přípravky, které mu v minulosti 
pomohly. Ale nebrání se ani novinkám.“
Daniela Pokorná zase poukazuje na to, že se 
zákazníci zajímají o způsob podání pří-
pravků, preferují méně časté dávkování, řeší 
chuť sirupů a pastilek stejně jako to, jak 
dlouho lze přípravek používat po jeho po 
otevření.
Ing. Petra Buřičová, brand manager CZ&SK 
společnosti MagnaPharm, vyzdvihuje, že 
vzhledem k tomu, že spotřebitel hledá ře-
šení, které ho co nejrychleji zbaví zdravot-
ních obtíží, je pro něj při výběru stěžejní 
účinnost. A dodává: „U dětí je důležitá také 
tolerance k přípravku. Významným kritériem 
je doporučení od lékaře či lékárníka. A v ne-
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poslední řadě stojí znalost dané značky, 
která hraje při výběru produktů také velkou 
roli.“
Z trhu také zaznívá, že v populaci roste 
zájem o šetrnou a přírodní léčbu. „Spotřebi-
telé mají zájem o celostní přístup ke svému 
zdraví, uvědomují si také hrozbu nadužívání 
některých léků a věnují se mnohem více 
prevenci a udržování zdravé kondice. Na 
trhu se jako reakce na tyto trendy objevuje 
více přípravků rostlinného původu na kašel, 
rýmu a podobně,“ říká Milana Kadlčíková.
Jak si v tomto ohledu stojí například homeo-
patická léčba, ukázal loňský červnový prů-
zkum, který provedla společnost MindBridge 
Consulting. Vyplývá z něj, že homeopatickou 

léčbu zná 79 % respondentů a za účinnou ji 
považuje 67 % dotázaných. Nejčastěji ji pa-
cienti volí z důvodů, že jde o přírodní me-
todu, protože již nechtějí používat chemické 
přípravky, že jim homeopatickou léčbu do-
poručili známí či proto, že je bez známých 
vedlejších účinků. Průzkum ukázal, že nej-
více z uživatelů používá homeopatické léčivé 
přípravky na nemoci zimního období (38 %), 
pro podporu imunity a prevenci běžných 
zimních onemocnění (33 %) a pro léčbu 
stresu a úzkostí (26 %). Nejčastějšími dů-
vody, proč se dotazovaní rozhodli léčit se 
pomocí homeopatie, bylo doporučení zná-
mých (55 %), doporučení lékaře (39 %) či 
informace vyhledané na internetu (35 %).

Také Marcela Kaňková poukazuje na to, že 
v poslední době se lidé vracejí k přírodním 
přípravkům a že také takříkajíc slyší na to, 
když jde o produkty českého výrobce.
Bohdana Majerová v souvislosti s patrnou 
zvyšující se oblibou přípravků na přírodní 
bázi uvádí: „Někdy slouží tyto produkty jako 
doplněk tradiční terapie, někteří pacienti ale 
vyžadují léčbu čistě přírodní.“
„Obliba přírodních preparátů obecně roste, 
v rámci našeho portfolia tuto skutečnost 
evidujeme u sirupu s přírodními složkami 
Tussirex, který dlouhodobě roste nad úrovní 
celého segmentu přípravků na kašel. Nic-
méně i u přírodních produktů je důležitá 
účinnost,“ říká Martina Kremlová. 

Mimo jiné i o produktech na přírodní bázi se 
zmiňuje rovněž Petra Buřičová: „V segmentu 
přípravků na kašel pro děti zůstávají v oblibě 
sirupy, které jsou atraktivní formou svého 
podání. Maminky hledají v lékárnách pro 
své děti bezpečné řešení na kašel, které je 
zároveň osvědčené. Sirup na kašel, který 
toto splňuje, a navíc je založen na přírodních 
ingrediencích, je pro ně ideální volbou.“

Většina si nechá poradit
I nadále platí, že do lékárny si sice mnoho 
pacientů přichází pro konkrétní přípravek, 
ale stále má největší váhu při výběru pro-
duktu rada lékárníka a případně předchozí 
rada lékaře. „Při samoléčbě nachlazení, 
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Žádejte v lékárnách!

JSME TU

BENEPHARMA CZ, spol s r.o.

PRO VAŠE
ZDRAVÍ

 Receptury
 z přírodních zdrojů
 Výzkum, vývoj, výroba,

tradice již 100 let
 Farmaceuticky testováno
 Správná výrobní praxe
 Garantovaná čistota surovin
 Zaručená vysoká účinnost
 každého produktu 
 Netestované na zvířatech
 Důvěra od roku 1922 
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kašle, rýmy a bolesti v krku řada našich zá-
kazníků žádá konkrétní přípravky. Často na 
základě zkušenosti osobní, nebo někoho 
z okolí. Také ale požadují přípravky na zá-
kladě televizní reklamy a stále více čerpají 
rovněž informace na internetu a na sociál-
ních sítích. Pak je úkolem lékárníka, aby po-
soudil, jestli je opravdu daný přípravek 
vhodný pro konkrétního pacienta, a poradil 
případně vhodnější alternativu. Většina 
 klien tů ale stále využívá našich rad a nechá 
si doporučit přípravek, který je pro ně nejpří-
hodnější. Mnoho našich zákazníků známe, 
navštěvují lékárnu opakovaně, a tak jim mů-
žeme poradit i s ohledem na jejich stálou te-
rapii,“ popisuje Bohdana Majerová.

Podle Ivany Lánové si někdy lidé kupují pří-
pravky na uvedené zdravotní problémy do 
zásoby, aby je měli doma pro případ, že 
onemocní a nedostanou se do lékárny. „To 
mají asi trochu zafixované z dob covidu. Co 
se týká teploty, tam si sami říkají o konkrétní 
přípravek s paracetamolem. V případě 
ostatních symptomů se často radí v lékárně. 
Jsou již celkem zvyklí na to, že se jich na 
spoustu detailů ještě doptáváme. V pří-
padě, že jde o nemocné dítě, nechávají si 
v lékárně téměř vždy poradit, hlavně co se 
týká správného dávkování a vhodnosti léku 
vzhledem k věku dítěte,“ shrnuje.
Jak upozorňuje Daniela Pokorná, i když si 
zákazník přijde pro známý přípravek, nechá 
si zároveň poradit a ocení benefity nových 
produktů či účinné kombinace přípravků pro 
komplexní péči. „Na základě reklamy si 
 klient může na potlačení příznaků nemoci 
vybrat víc produktů se stejnou účinnou lát-
kou, v takovém případě naši radu přivítá. 
A v případě onemocnění dítěte jsou klienti 
vděční za každou radu a pomoc, ochota in-
vestovat do zdraví dítěte je obvykle větší než 
do zdraví svého,“ říká.
O dvou typech zákazníků mluví Leona Štěp-
ková: „Jedni chtějí jen to, co znají, a druzí 
přijdou s problémem a chtějí pomoct. Řekla 
bych, že čím hůře klientovi je, tím více si 
nechá poradit. Změn ve spotřebitelském 
chování moc nevidím, snad jen že jsou lidé 
přístupnější alternativám, když nějaký pro-
dukt vypadne. Během covidu totiž zjistili, že 
taky nemusí být skoro nic. A přestože jsme 
vždy pro naše klienty něco měli, byly chvíle, 
kdy jsme omezovali počet balení, která 
prodáváme.“
Další postřehy připojuje Jiřina Huthová: „Ve 
zmiňované kategorii převládají situace, kdy 
chce zákazník poradit. Ze strany lékárníků 
Pilulky následuje ustálená sada dotazů na 
jednotlivé příznaky, díky nimž pacientovi 

N
Nákupy podle 
rad pediatra

„Při nákupu přípravků pro děti se rodiče většinou rozhodují podle rady dětského lékaře, 
na jejímž základě pak v lékárně kupují konkrétní přípravky. Častěji také požadují ten nej-

účinnější lék bez ohledu na jeho cenu. Rovněž jsou obvykle ochotni pořídit více pro-
duktů, například ke spreji do nosu s dekongestivem i mořskou vodu a případně i další 

přípravek, například Sinupret.“ 

Mgr. Bohdana Majerová, 
Lékárna Cyrmex, Klobouky u Brna
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www.lecimekasel.cz

Účinná úleva
od suchého kašle 1,2

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. DRR: 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: 22. 11. 2022. 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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ORIGINÁLNÍ LÉK

 doporučíme nejvhodnější lék. Jeden z prv-
ních dotazů směřuje i na to, pro koho je lék 
určený, zda pro dítě, nebo dospělého. Zde 
se nákupní chování moc neliší. Mnohem 
složitější je situace, kdy se lék kupuje pro ji-
ného dospělého. Zákazník často nedokáže 
popsat jeho obtíže, a proto volíme spíše uni-
verzální přípravky. Velmi opatrné jsou 
nastávající maminky, které se vždy ptají, zda 
je pro ně přípravek bezpečný.“  

Mgr. Huthová ještě zmiňuje, že na prodej 
léků má určitě vliv i reklama: „V případě, že 
se v ní nějaký přípravek objeví, zákazníci se 
na něj obvykle ptají. Nicméně ho většinou 
nevyžadují a nechají si od lékárníka poradit, 
zda je pro ně příhodný.“ 

Zodpovědnější přístup
V souvislosti s nákupním chováním ve jmeno-
vané kategorii lékárníci zmiňují i určité změny, 

k nimž pravděpodobně přispěla pandemie 
covidu-19. „Změnu vidím v odpovědnějším 
přístupu k prevenci, v jejímž rámci jsou popu-
lární vitaminy D a C, hlíva ústřičná, rakytník, 
echinacea a laktobacily. A je také znát, že pa-
cienti s příznaky virózy často přicházejí do lé-
kárny s respirátorem a chovají se 
zodpovědněji,“ říká Daniela Pokorná.
Také Bohdana Majerová zdůrazňuje, že se 
opět zvýšila poptávka po přípravcích obsa-

VÝBĚR 
NOVINEK
Angelini Pharma ČR

Tantum Verde pastilky – během letoška 
budou na trh uvedeny v inovovaném 

balení

MagnaPharm
Isla Medic Voice třešeň 20 pastilek – 
zdravotnický prostředek poskytující 

účinnou úlevu při silné bolesti v krku, 
při potížích s hlasivkami a polykáním, 
podporuje regeneraci sliznic, pastilky 

obsahují dvojitý ochranný film, který se 
skládá z kyseliny hyaluronové a extraktu 

z islandského lišejníku; Prospan sirup 
200 ml – volně prodejný LP k léčbě 

akutních zánětů dýchacích cest prová-
zených kašlem, obsahuje výtažek z listů 
břečťanu, který uvolňuje hleny v dýcha-
cích cestách, a usnadňuje odkašlávání, 
mohou ho užívat děti již od narození, na 
trh nově uvedeno rodinné balení o ob-

jemu 200 ml

(Název léčivého přípravku: Prospan. Název účinné 

látky: suchý extrakt z břečťanového listu. Indikace: 

k symptomatické léčbě akutních zánětů dýchacích 

cest a chronických bronchitid. Dávkování a způsob 

podání: děti do 1 roku věku: 2,5 ml sirupu dvakrát 

denně. Děti mezi 1–5 lety věku: 2,5 ml sirupu tři-

krát denně. Děti mezi 6–9 lety věku: 5 ml sirupu tři-

krát denně. Dospělí, dospívající a děti nad 10 let 

věku: 5 ml sirupu třikrát denně, v případě potřeby 

mohou dospělí užívat 7,5 ml sirupu třikrát denně. 

Sirup se dávkuje za použití přiložené odměrky. 

Sirup se užívá při dávkování třikrát denně ráno, 

v poledne a večer, při dávkování dvakrát denně 

ráno a večer. Kontraindikace: hypersenzitivita na 

léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku 

v léčivém přípravku. Zvláštní upozornění a zvláštní 

opatření pro použití: Přípravek obsahuje krystalizu-

jící sorbitol 70 %. Pacienti se vzácnými dědičnými 

problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek 

neměli užívat. Interakce s jinými léčivými přípravky 

a jiné formy interakce: nejsou známé. Fertilita, tě-

hotenství a kojení: léčivý přípravek je možné během 

těhotenství a kojení užívat pouze ze závažných dů-

vodů a po konzultaci s lékařem. Nežádoucí účinky: 

velmi vzácně se mohou objevit běžné alergické re-

akce a průjem vyvolaný obsahem sorbitolu v pří-

pravku. Podmínky pro uchovávání: tento přípravek 

nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Držitel rozhodnutí o registraci: Engelhard Arzneimit-

tel GmbH & Co.KG, Herzbergstrasse 3, 611 38 Nie-

derdorfelden, Německo. Registrační číslo: 

94/107/08-C. Datum revize textu SPC: 

24. 11. 2017. Výdej léčivého přípravku není vázán 

na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z pro-

středků veřejného zdravotního pojištění. Před do-

poručením přípravku si přečtěte úplnou informaci 

o přípravku.)

V
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www.lecimekasel.cz

Účinná 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. DRR: 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: 22. 11. 2022. 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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ORIGINÁLNÍ LÉK

inzerce

hujících vitamin C, D, zinek a imunoglukan 
a dalších doplňcích stravy, které podporují 
imunitní systém, jako bylo k vidění v minu-
lých letech při jednotlivých covidových 
vlnách.
Naopak k velkým zvratům nedochází v pří-
padě obliby určitých typů přípravků, i když 
i u nich jsou jisté změny patrné. „Největší 
zájem je o nosní spreje, pastilky do krku 
a horké nápoje. A řekla bych, že v poslední 
době je větší zájem o přípravky, na kterých 
je uvedeno, že mají protivirový účinek,“ po-
dotýká Klára Badalová.
Leona Štěpková zase poukazuje na to, že se 
méně prodávají přípravky, které nemají tak 
pohodlné užívání: „Například kloktadla ver-
sus pastilky nebo nosní kapky oproti 
sprejům.“
Podle Mgr. Pokorné je největší zájem o hot 
drinky, sirupy, bylinné i chemické pastilky, 
ale i o homeopatika. „Mám pocit, že už tolik 
nejsou takříkajíc v módě přípravky 
s pseudo efedrinem,“ dodává. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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Vybírala jsem ze tří možností
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Proč jste si vybrala obor farmaceutická 
asistentka?
Již odmalička jsem měla od otce nastavený poměrně přísný režim. Dal mi na 
vybranou ze tří možností, a těmi byly medicína, bankovnictví nebo farmacie. 
Studium medicíny mi přišlo dlouhé. Matematika nebyla předmětem, který by 
mě bavil. Možná to zní, jako bych byla k farmacii přímo nucená, ale nakonec 
jsem zjistila, že by mě práce v lékárně bavila a zajímala.

Jak dlouho pracujete za tárou?
Hned po studiu jsem se vrhla za táru a bude to již skoro sedm let. Momen-
tálně jsem si od práce oddechla a jsem na mateřské dovolené.

Co vás na práci FA baví nejvíce a co naopak 
nejméně?
Nejvíc mě na ní baví, že nejde o stereotypní práci a každý den je unikátní. Líbí 
se mi, že se nejedná jenom o expedici za tárou, ale spadá do ní i administra-
tiva nebo třeba magistraliter příprava v laboratoři. Baví mě i komunikovat 
s lidmi, přestože je to někdy opravdu náročné. Největší radost mi vždy udělá, 
když se klient vrátí a poděkuje mi, že jsem mu dobře poradila a vyřešila jeho 
problém. A co mě baví nejméně? Řekla bych, že asi kontrola a řešení ohrože-
ných exspirací.

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Momentálně vidím asi jako největší problém nedostatek farmaceutických 
asistentů, kteří jsou důležitou součástí lékárny a kteří se nestarají pouze o ex-
pedici, ale i o jiné činnosti, jež mnohdy nejsou ani příliš vidět, a přesto jsou 
důležité. A právě jejich nedostatek může negativně ovlivnit provoz lékáren.

Jak vám při práci pomáhá časopis Pharma 
Profit?
Pomáhá mi získat přehled a lepší orientaci v novinkách na trhu, firmách nebo 
legislativě.

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Jde o novou lékárnu postavenou přímo v budově nádraží. Vzhledem k poloze 
máme jak klientelu stálou, tak zákazníky z různých koutů republiky nebo i za-
hraniční turisty. Kromě výdeje na recept a volného prodeje máme v lékárně 
i takzvaný dermokoutek s kosmetickými přípravky, kde naše šikovné dermo-
poradkyně poskytují odborné poradenství.

1

9
8
7O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 

ve vaší lékárně největší zájem?
Záleží na období. Momentálně jde o přípravky na chřipku, rýmu, kašel. Během 
roku se asi nejčastěji expedují léky proti bolesti, ať již perorální nebo lokální 
a samozřejmě nesmím zapomenout na vitaminy.

Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
Máme vlastní marketingové oddělení, které toto zajišťuje v celé síti 
lékáren Dr. Max.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Určitě. Mám možnost různých e-learningů nebo školení, kde se dozvím mnoho 
informací nejen o novinkách na trhu, ale i jak zvládat různé situace nebo jak nej-
efektivněji a nejlépe komunikovat s klienty.

Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Spíš doufám, že lékárny budou mít stále svůj smysl, který mají dnes, a nebudou 
brány jen jako „prodejna“ nebo výdejna, ale jako místo, kam si může kdokoliv 
přijít a získat tam cenné rady od odborníků. 

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Docela jsem se musela zamyslet, ale teď mě napadají dvě. Nejčastěji se jedná 
o přeřeky pacientů. Jednou přišel pán a místo náplasti na kuří oka chtěl náplast 
na kuřecí oči. Nebo paní přišla k táře a povídá: „Dobrý den, já bych chtěla jeden 
Maybelline na zuby.“ Nakonec se jednalo o Coregu lepidlo.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Komunikace s lidmi má svá pro a proti. Asi všichni víme, že některé dny jsou ná-
ročnější. Tehdy pak relaxuji při procházce v přírodě nebo v posteli u nějakého 
filmu. 

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Je jich mnoho, ale kdybych si měla vybrat jeden, byl by to asi Bepanthen. Když 
jsem byla malá, maminka si spálila ruku a díky němu nemá ani jizvičku. A od té 
doby je nepostradatelnou součástí naší lékárničky. A i nyní na mateřské dovo-
lené Bepanthen hojně využívám a každý den po něm sáhnu.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Thi Hien 
Trang Nguyenová 

o sobě

Narodila jsem se v Mostě, ale pracovat v lékárně jsem začala 
v lázeňském městě Teplice. Před čtyřmi lety jsem se přestěho-
vala do Prahy. Díky práci v hlavním městě mě oslovila Česká 
komora farmaceutických asistentů, v níž nyní působím jako 
členka předsednictva. Vzhledem k charakteru práce, při níž je 
nutná každodenní komunikace s lidmi, mám ráda svůj klid, a tak 
chodíme s manželem a teď i se synem nejraději na procházky, 
někdy do parku nebo přírody, a jindy se zase s chutí projdeme 
po městě. Ráda se dívám na filmy nebo vařím a peču, ale ani 
v jednom nevynikám – nevím, kde se stala chyba.

Lékárna Dr. Max
Hybernská 1014/13, Praha 1

Po–Pá: 8:00–18:00
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20. 4. 2023, 
WPP Campus, Praha

Smyslem summitu je, aby se lidé, kteří se věnují udržitelnosti ve svých fi rmách, mohli každoročně scházet 
a sdílet informace o projektech s profesionály z jiných společností, často z úplně odlišných oborů a odvětví. Zároveň 

chceme propojit byznysovou a vědeckou komunitu zabývající se udržitelností.

Co vás čeká na prvním ročníku summitu?

PARTNEŘI SUMMITU: SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

OSTATNÍ 
PARTNEŘI:

Už v dubnu se koná první ročník! 

Dopolední program: Blok odborných 
prezentací na téma udržitelnost a byznys
• Kdo je to sustainability manager, 

jak ho najít a co musí umět?
• Byznys a věda – partneři, nebo protivníci v udržitelnosti?
• Financování a udržitelnost
• ESG reporting – zkušenosti, příklady, náměty
• Komunikace s dodavateli 

a odběrateli o naplňování 
strategií udržitelnosti

• ... a další témata

Odpolední program: Udržitelné případové 
studie projektů, které opravdu fungují
Nedílnou součást summitu tvoří prezentace úspěšných 
případových studií (best practices) v oblasti udržitelnosti, 
tedy projektů, které prokazatelně pomohly životnímu 
prostředí či společnosti. Pokud takový projekt máte, 
doporučujeme vám jej přihlásit k posouzení vědeckou radou 
pro zařazení do programu 
summitu. 

POD ZÁŠTITOU:ODBORNÝ 
GARANT:

Panelová diskuze: 
Role CEO v udržitelné strategii fi rmy
CEO mají zásadní roli při transformaci společností 
k udržitelnému podnikání. Panelisté se podělí o různé 
postřehy a kroky, které zvažují v reakci na environmentální 
a sociální problémy. Dozvíme se, jaké znalosti a dovednosti 
potřebují CEO při zavádění a prosazování ESG a udržitelnosti. 

Doprovodný program:
       Vědecká kavárna – prostor pro vědu
Jedním z hlavních cílů Sustainability Summit je zlepšit 
kontakty a porozumění mezi byznysem a vědou. A kde 
jinde se věda dělá nejčastěji než na univerzitách? 
Z tohoto důvodu Sustainability Summit nabízí platformu 
pro výzkumníky, profesory a studenty, aby prezentovali 
své akademické projekty 
v oblasti udržitelnosti 
dalším kolegům, vědcům 
i lidem z byznysu, kteří se 
zajímají o vědeckou stránku 
udržitelnosti.  

Galavečer a ocenění 
udržitelných projektů roku 2023
Realizace úspěšného projektu udržitelnosti – takového, 
který skutečně dosahuje osvědčených výsledků – vyžaduje 
čas, energii a odhodlání. A nakonec by měl přijít nejen 
přínos pro životní prostředí či společnost, ale i uznání 
pro ty, kteří projekt realizovali. Takové ocenění přijde na 
závěr Sustainability Summitu, 
kdy vyzdvihneme nejlepší 
udržitelné projekty vybrané 
vědeckou radou, kterou 
vede prof. Vladimír Kočí.

Večerní program – čas na networking
Po celodenní inspiraci v oblasti udržitelnosti se jen 
málokomu chce domů. Většina by uvítala možnost setkat se 
s dalšími odborníky na udržitelnost a prodiskutovat s nimi 
zjištění summitu a prezentované projekty. Sustainability 
Summit proto zakončí společenská událost, která dá 
účastníkům další příležitost k networkingu. 

Děkujeme partnerům, kteří se jako první připojili k Sustainability Summitu:

Registrujte se už dnes na: www.SustainabilitySummit.cz/registrace

UNIKÁTNÍ AKCE SPOLEČNOSTI

SPECIÁLNÍ
PARTNEŘI 
SUMMITU:

0039-23_SUSU_INZ_NEW_2023_240x340_V3A.indd   60039-23_SUSU_INZ_NEW_2023_240x340_V3A.indd   6 30.01.2023   15:1330.01.2023   15:13
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V příštím čísle si přečtete

Rozvoji kategorie veterinárních  
 přípravků a případným novinkám 

na trhu se budeme věnovat v rubrice 
Pharma sezona.

Seznámíme vás s kompletním   programem 
16. kongresu Pharma Profit.

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
Nejen o třicátém výročí vzniku 
Asociace inovativního farmaceu-
tického průmyslu, ale i o priori-
tách a problémech 
farmaceutického světa jsme si 
povídali s Mgr. Davidem Kolá-
řem, výkonným ředitelem AIFP.

Rubrika 
Monitor trhu
Analgetika jsou stálicí na trhu 
a s výjimkou covidové pandemie 
u nich nedochází k výrazným vý-
kyvům v prodejích. Také platí, že 
zákazníci si při jejich výběru vět-
šinou nechají od lékárníků pora-
dit a sázejí na klasiku.

Rubrika
Lékárna při cestě
Lékárnu Letňany si její maji-
telka PharmDr. Vítová vybudo-
vala od základů a podle svých 
představ. Díky tomu, že si 
takříkajíc našla „svou parketu“ 
na trhu, vracejí se k ní do lé-
kárny zákazníci ze širokého 
okolí.

Rubrika 
Pharma sezona
Velký nárůst chřipkových a re-
spiračních onemocnění v loň-
ském roce způsobil, že 
kategorie přípravků na nachla-
zení má za sebou období po-
znamenané nejen vysokými 
prodeji, ale také výpadky řady 
léků. 

V rámci rubriky Monitor trhu se 
zaměříme na to, co je nového v kategorii 
s  názvem Alergie a o jaké přípravky je 
v lékárnách největší zájem.



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
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NEPOSTRADATELNÝ PROTI
BOLESTI A ZÁNĚTU V KRKU

I DUTINĚ ÚSTNÍ
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KTERÉ TVRZENÍ JE SPRÁVNÉ?

TANTUM VERDE LÉČÍ:
a) afty

b) bolest v krku

c) paradontózu

d) zánět hltanu

e) zánět dásní

f) zánět mandlí

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: 4. 10. 2022. Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis a nejsou hrazeny ZP. Seznamte se se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).
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