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25. ZÁŘÍ 
Na toto datum, jak rozhodla 
International Pharmaceutical Fede-
ration připadá už jedenáct let 
Světový den lékárníků,. Rozhodnutí s cílem podporovat a 
propagovat lékárnické činnosti v oblasti podpory veřejného 
zdraví na celém světě bylo učiněno od stolu v rámci 
probíhajícího kongresu a není připomínkou nějakého výročí. 
Snad jen v Čechách si můžeme připomenout, že v tento den je 
to právě dvě stě let, co byl opat žďárského kláštera Václav 
Vejmluva za příkladná opatření proti morové nákaze oceněn 
titulem císařského rady. 

Historie lékárenství je ale mnohem starší a kořeny přípravy 
léčivých přípravků sahají až k úsvitu dějin lidského pokolení. 
Podle prvních písemných zmínek ve starém Egyptě si různá 
léčiva připravovali sami lékaři. Dodnes se ve farmacii používá 
pojmosloví, které zavedl řecký lékař Galén. Lékárníci i lékaři už 
od starověku používají i stejný symbol – Aeskulapovu hůl. 

Existuje několik teorií, proč zrovna had 
je součástí znaku pracovníků ve 
zdravotnictví. Podle řecké mytologie 
jsou to atributy boha Asklepia / 
Eskulapa, který býval uznávaným 
léčitelem. Podle jiné teorie se jedná o 
červa parazitujícího pod kůží, jehož lze 
kouskem dřívka, představujícího hůl, 
namotat a postiženého tak zbavit 
problémů. Existuje i biblická verze 
o původu hole obtočené hadem, která 
vychází ze starozákonního putování Mojžíše z Egypta.  

V Efezu jsem slyšel ještě jednu bajku u původu tohoto 
symbolu. Možná je to pohádka, ale možná to tak být mohlo. 
 

V každém větším městě starověkého 
Řecka stával chrám zasvěcený Eskulapovi, 
kde kněží léčili nemocné. Bohaté za 
peníze a dary, chudé z prestižních důvodů. 
To znamená, že přijímali jen ty pacienty, 
u kterých byla naděje na uzdravení. 

Z dnešního pohledu bychom řekli, že si tak vylepšovali statistiky 
úmrtnosti, podle kterých je obyvatelstvo, i to přispívající 
bohaté, hodnotilo. 

Teplé klima na jednu stranu nevyžadovalo vysoké náklady na 
stavbu a provoz takového chrámu, nemuselo se například 
topit. Na druhou stranu se k takovým chrámům stahovali hadi, 
obojživelníci a drobní hlodavci z širokého okolí. Účinnou 

obranou se ukázalo „zaplacení 
výpalného“. Kněží v okolí chrámu 
umisťovali misky s mlékem, 
případně se zbytky potravin. 
Veškerá nepozvaná žoužel se pak 

stahovala k těmto „švédským stolům“ a neobtěžovala 
nemocné ležící na podlaze chrámu. 

Jednoho dne žádal o přijetí k ošetření člověk ve zbědovaném a 
na první pohled nevyléčitelném stavu. Kněz na „příjmu“ vyřkl 
jednoznačný ortel a žadatele od brány holí vyhnal. Ubožák 
neměl sílu někam jít, sedl si opodál a čekal konec. Po čase ho 
přemohl hlad, a protože neměl žádné prostředky k obživě, 
začal upíjet mléko z misky určené pro dotěrné plazy. Viděl, že 
před ním z misky pil jedovatý had a že v mléku zřejmě ulpěly i 
kapky jedu z jeho zubů, ale ve svém stavu neměl jinou 
možnost. Ubožák přežil, přečkal noc a i druhý den se napil 
z misky po hadovi. A tak to šlo několik dní a nemocný se začal 
uzdravovat. 

Kněz od brány si všiml, že člověk, kterého označil za 
nevyléčitelného, je stále živ a naopak se zotavuje. A všiml si i 
důvodu – mléko obsahující malé množství hadího jedu. A první 

lék byl na světě!       
 

Asi smyšlená báchorka, ale hezky se poslouchá. A 
mimochodem nás učí, že renezanční Paracelsus, jehož citát je 
v záhlaví této stránky, měl pravdu. 

Pokusy s miskou s mlékem a hadím jedem se v dnešní farmacii 
už neprovádí. Není tu už ani místo pro empirii Paracelsa. 
Poskytování lékárenské služby je náročná činnost. Paradoxně 
si její význam lidé uvědomují právě v dnešní době pandemie.  

Nejedná se jen o dostupnost léčiv, když jsou některé lékárny 
uzavřeny, ať už z důvodu, že se nacházely ve velkých 
uzavřených centrech, nebo proto, že jsou jejich pracovníci 
v karanténě. Běžný pacient bere léčiva jako zboží, které se 
vyrobí, dodá do obchodu, tedy lékárny, a prodá. Teprve 
koronavirus a diskuze kolem vývoje účinného léku, případně 
vakcíny, donutil lidi přemýšlet, jak dlouhá je cesta od prvních 
případů onemocnění, než každý nemocný dostane svůj lék. 

Škoda, že se letošní Světový den lékárníků ztratil v záplavě 
zpráv o boji proti koronaviru a předvolebních kláních. Možná 
že až skončí tato podivná doba, budeme tento den připomínat 

každý měsíc.       A politici se budou předhánět v jejich 
vyzdvihování a oceňování. Zatím si na lékárníky a jejich práci 
vzpomenou jen v předvolebním boji, kde jedna ze stran 
navrhuje, aby se lékárny staly testovacím místem při odběru 
vzorků na COVID-19. 

 

„Jed od léku odlišuje pouze 
podávané množství.“ 

Paracelsus (1492 – 1541), lékař, alchymista a astrolog   

profesor toxikologie o zákon    

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky


 

lékový záznam pacienta 
Konečně viditelný výsledek digitalizace ve zdravotnictví! 
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 letním čísle Okénka do Apatyky jsme psali obecně 

o fungování sdíleného lékového záznamu 
pacienta. A jak je to v lékárenském systému 
Mediox, v systému, který používá v České 
republice každá třetí lékárna? 

Informační systém Mediox podporuje používání lékového 
záznamu a na jeho zpřístupnění byl předem připraven. 
V Expedici je aktuálně nastaveno tlačítko „Pacient“, po jehož 
stisknutí se zobrazí karta Detail pacienta. 

 
Systém počítá i s možností, že do jedné transakce zadáme více 
receptů pro různé pacienty. V tom případě lze nahlížet do 
„Detailu pacienta“ u každého z těchto pacientů zvlášť. Tlačítko 
„Pacient“ zobrazí kartu pro pacienta podle vybraného řádku 
s konkrétním receptem. Přepínáním mezi řádky a následným 
tlačítkem „Pacient“ si můžeme postupně prohlédnout 
záznamy všech pacientů v transakci.  

Pro vyvolání lékového záznamu je nutné načíst elektronický 
recept pacienta. Údaje lékového záznamu pacienta jsou 
zobrazovány na základě údajů získaných z Centrálního úložiště. 
Pokud spojení s CÚ SÚKLu není z jakéhokoliv důvodu funkční a 
Mediox požadované údaje neobdrží, není možné lékový 
záznam zobrazit. 

Na záložce „Lékový záznam“ karty „Detail pacienta“ lze volit 
počet měsíců, za které chceme zpětně zobrazit lékový záznam. 
V historii záznamů vidíme kromě vydaných přípravků i ty, které 
už byly předepsány, ale pacient si je dosud z nejrůznějších 
důvodů nevyzvedl. Řazení dokladů lze měnit obvyklým 
způsobem šipkou, sestupně nebo vzestupně. Sestavu všech 
dokladů lze tisknout nebo uložit na disk, tak jak je uživatel 
Medioxu zvyklý. 

Když se vrátíme ze záložky „Lékový záznam“ zpět do 
expedičního okna pro výdej položek e-receptu, zobrazí se nám 
rovněž upozornění na interakce vydávaného přípravku s již

 

 

vydanými přípravky, které jsou uvedeny v historii lékového 
záznamu pacienta. U každé interakce lze zobrazit i její detail. 
Zobrazení interakcí je podmíněno tím, že má lékárna funkční 
modul – například od společnosti PharmData. 

.  

V 
„Jestliže lékař pojmenuje tvou 
nemoc, neznamená to ještě, 
že ví, o co jde.“ 

Murphyho zákon    
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HRÁCH NA STĚNU 
Pravidelně třikrát čtyřikrát do roka 
píšeme o nebezpečí počítačových a 
v poslední době i mobilních virů. A stále 
se najdou důvěřivci, kteří jim snadno 
podlehnou.  

Počítačové viry, včetně těch mobilních, 
které útočí na chytré telefony, mají 
stejnou podstatu jako viry v organismu. 
Pokouší se útočit na každého a čím 
slabší jedinec, tím je větší pravdě-
podobnost, že podlehne a útok viru 
bude úspěšný. 

I obrana proti těmto virům je v obou 
případech stejná. Chovat se rozumně. 
Každému je jasné, že když malé dítě na 
pískovišti strká všechno špinavýma 
rukama do pusy, může onemocnět. 
Každý ví, že když si 
v chřipkové sezóně ne-
bude chránit dýchací 
cesty a přitom se bude 
pohybovat mezi nemoc-
nými, zřejmě tu chřipku 
dostane také. A přitom bez problémů a 
bez ochrany brouzdáme po nebez-
pečných internetových stránkách a 
otvíráme neznámou poštu od 

podezřelých odesílatelů.      

Jistě bude spousta lidí tvrdit, že užívali 
vitamín C, nikam nechodili a chřipku 
stejně dostali. Stejně tak se najdou ti, 
kteří nechodí v počítači na podezřelé 
webové stránky a mailovou poštu čtou 
jen od svých prověřených přátel, a 
přesto je počítačový virus napadl. A že 
dodržování pravidel je k ničemu, že 
stejně ničemu nezabrání. Je to stejně 
hloupá argumentace jako popírat, že 
kouření či zahálčivý způsob zkracuje 
život. Každý přece zná aspoň jednoho, 
kdo kouřil a dožil se stovky, a někoho, 
kdo nekouřil a zemřel mlád. 

Statisticky je dokázáno, že kdo se brání, 
přežije útoky lépe. A to platí pro bacily 
stejně jako pro počítačové viry. 

V květnovém Okénku do Apatyky jsme 

psali v článku VIRY KORONAVIRU, jak 
hackeři využívají boomu nakupování po 
internetu a posílají maily, které se tváří, 
že je poslal některý známý e-shop.  
Situaci s koronavirem využívá i mobilní

vir Triada. Jedná se o vir typu trojský 
kůň. To znamená, že jej běžný uživatel 
v telefonu ani nezaznamená a nemůže 
ho tak odstranit.  

Podle bezpečnostních expertů z anti-
virové společnosti Eset dokonce Triada 
dovede obcházet zabezpečení on-line 
bankovnictví prostřednictvím SMS a tak 
se napárovat na internetové 
bankovnictví uživatele. Triada umí i 
modifikovat tyto zprávy, které jsou 
používány k potvrzování plateb a 
dalších akcí v internetovém bankov-
nictví.  

Počítačoví piráti jsou schopni provádět 
změny na účtu a současně je 
prostřednictvím potvrzovacích zpráv i 
verifikovat. A to například i objednávání 
předschválených půjček. Útočníci tak 
mohou uživatele připravit rovněž 
o peníze, které na účtu nemají. A 
majiteli účtu pak zbydou jen oči pro pláč 
a dluhy z půjček. 

I v tomto případě útočníci zneužívají 
zvýšený počet plateb prostřednictvím 
internetového bankovnictví v důsledku 
koronavirových omezení. Triada se 
objevila už v minulosti, ale díky nové 
funkčnosti se na jaře vyšvihla až na třetí 
pozici nejobávanějších virů pro mobilní 
zařízení. 

Přitom ochrana je jednoduchá. Nedat 
útočníkům možnost úspěšně mobilní 
zařízení napadnout. 

 

 

HLEDÁME 
SPOLUPRACOVNÍKA 
Společnost Apatyka servis je úspěšným 
dodavatelem informačních technologií 
do lékáren. Z důvodů nárůstu klientely a 
zvyšování kvality poskytovaných služeb 
hledá společnost Apatyka servis nové 
zaměstnance na pozici: 

evidence IT požadavků zákazníků. 

Nejedná se o prodej po telefonu ani o 
nevyžádané nabídky potencionálním 
zákazníkům. Naopak, pracovník na této 
pozici přijímá požadavky a podněty od 
stávajících zákazníků, ať už telefonicky 
nebo v elektronické formě, třídí je a 
případně předává svým kolegům 
k dalšímu zpracování. 

Uchazeč o toto místo by měl mít znalosti 
operačního systému Win 10. Dále se 
předpokládají znalosti základů počítačo-
vých sítí, hardwaru a práce s MS Office. 
Podmínkou jsou dobré komunikační 
schopnosti a empatický přístup. Znalost 
lékárenského prostředí je výhodou, ale 
nikoliv nutnou podmínkou. 

Náplní vaší práce bude uživatelská 
podpora zákazníků, ať telefonicky nebo 
elektronicky, a školení pracovníků 
v lékárnách, našich nových i stávajících 
klientů. Poskytnutí veškerého potřeb-
ného technického vybavení pro 
vybraného uchazeče je samozřejmostí. 

Kromě zajímavé a zodpovědné práce 
nabízí toto pracovní místo všechny 
klasické benefity a především možnost 
občasné práce z domu. Optimální je 
dojezdová vzdálenost do jedné z našich 
poboček Praha, Plzeň, Brno, Ostrava. 

Uvítáme i návrhy z řad lékárníků – našich 
spokojených zákazníků! 

Více informací o výběrovém řízení na 
www.apatykaservis.cz. 

Nabídky s životopisem zasílejte na 
adresu: p.strizek@apatykaservis.cz. 

  

https://www.apatykaservis.cz/o-nas/hledame-kolegy-pracovnik-hotline/
mailto:p.strizek@apatykaservis.cz
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Gratulujeme! 
 

NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce srpna 2020 se stal 

Lukáš Serbus. 
 

 

Tomáš Jelen  

MOBILNÍ APLIKACE 

Vzpomenete si na mobilní aplikaci 
FytoTest před více než sedmi lety? 
Jednalo se o hračku z produkce 
společnosti Apatyka servis, kterou jsme 
zdarma nabízeli lékárnám bez ohledu na 
používaný systém. Každá lékárna ji 
mohla dále distribuovat mezi své 
zákazníky už se svým logem a svými 
kontakty. Pacient se při svém testování, 
jak zná léčivé rostliny, poučil i pobavil, a 
přitom měl kdykoliv po ruce kontaktní 
údaje na lékárnu, která mu mobilní aplikaci FytoTest dodala. 

Později jsme přišli s další aplikací Lékárna, která propagovala 
konkrétní prodejní akce lékárny, která aplikaci pacientovi 
poskytla. Lékárna si na webovém formuláři průběžně 
definovala různé marketingové akce jako jsou akční ceny, 
slevové kampaně, různé přednášky a podobně. Uživatel tak 
měl po ruce aktuální informace o nabídce lékárny. A protože 
na jeden mobil bylo možné instalovat jen jednu verzi mobilní 
aplikace Lékárna, pěstovala se tak v uživateli i věrnost ke 
konkrétní lékárně. 

Časem se na cestě, kterou prošlapala Apatyka servis, objevili 
autoři dalších mobilních aplikací. Jejich cílem už nebyla 
propagace konkrétní provozovny, ale možnost nabídnout 
pacientům a ostatním zákazníkům lékáren široký výběr služeb 
v jejich okolí. První z těchto aplikací uměly jen najít nejbližší 
lékárny v okolí a případně zobrazit jejich kontakty. Pokud 
lékárna měla své webové stránky, tak je bylo možné v chytrých 
telefonech rovněž zobrazit. 

Další rozmach zažily mobilní aplikace 
s lékárenskou tématikou s nástupem 
elektronických receptů. Když je identi-
fikátor eReceptu zasílán prostřednictvím 
SMS na mobilní telefon, proč v něm 
nezobrazovat celou historii předepsaných 
a vyzvednutých přípravků? Díky možnosti 
propojení aplikací s dalšími funkcemi 
mobilních telefonů, si lze jednoduše 
ve svém kalendáři naplánovat užívání 
předepsaných léků a zvolit rovněž 
vhodnou formu připomenutí. 

A naopak z mobilních aplikací Připomínky 
nebo Kalendář lze přeskočit do těchto mobilních aplikací, kde 
si pacient může poznamenat nejen dávkování, ale také další 
pokyny lékárníka spojené s užíváním přípravku.   

Například zda lék užít na lačno nebo nekombinovat 
s alkoholem. Pokud pacient užívá větší mix léků, je dobré si pro 
lepší orientaci poznamenat i vzhled jednotlivých medikamen-

tů. Výhodou podobných aplikací je, že je můžete vést i na rodinné 

příslušníky, u kterých je potřeba kontrolovat užívání jejich léků.  

Součástí těchto lékárenských aplikací je samozřejmě rychlé 
vyhledávání nejbližších lékáren v okolí. Je tedy otázka, zda lékárna 
má takovou aplikaci podporovat a propagovat její používání, když 
vlastně dělá reklamu i konkurenci. Ale je to stejný případ, jako když 
se na vás obrátí vydavatelé plánu vašeho města a za příspěvek na 
tisk mapy vám nabídnou zveřejnění vaší lékárny a případně i 
nějakou upoutávku. Můžete odmítnout, protože v plánku města 
budou zveřejněny i konkurenční lékárny. Ale ten plánek s největší 
pravděpodobností stejně vyjde, jen bude bez vaší lékárny. 

Nebo naopak můžete vydání plánu města podpořit a snažit se, aby 
na něm vaše provozovna vynikla. Rozhodně je to efektivnější 
přístup než se snažit samostatně vydat a vytisknout vlastní mapu 
města, kde bude jenom vaše lékárna. Bude nákladné dosáhnout 
stejné kvality mapy jakou produkují zkušení vydavatelé. A další 
problémy nastanou s její distribucí – informační centra a cestovní 
agentury, stejně jako návštěvníci dají přednost informační mapce, 
na které se podílela většina provozovatelů ve městě. 

A podobné je to i s mobilními aplikacemi. Vytvořit si v současnosti 
vlastní mobilní aplikaci nepředstavuje žádný technický problém a 
zvládne ji i středoškolský student, který se o problematiku zajímá. 
Otázkou je náplň, pravidelně aktualizovaný obsah, který zajistí její 
oblíbenost a další šíření. Trochu se to dá připodobnit k webovým 
stránkám. Je možné vytvořit si vlastní, udržovat je aktuální a 
atraktivní s cílem lákat potencionální zákazníky k jejich návštěvě. 
Ale je také možné zadat si reklamu na webech, které nějak souvisí 
s naší provozovnou – třeba na webu města nebo webu propagující 
zdravý životní styl. 

Se svojí vlastní webovou a mobilní aplikací pro pacienty přišel i 
Státní ústav pro kontrolu léčiv. I tato aplikace poskytuje 
ucelený přehled všech předepsaných receptů daného 
pacienta. Výhodou tohoto řešení od státního orgánu je, že 
identifikátor eReceptu se nemusí nikam přeposílat, protože 
pacient má přes tuto aplikaci přímý přístup přímo do 
Centrálního úložiště elektronických receptů.  

Ambice aplikace od SÚKLu jdou ale ještě dále. Pacientům má 
do budoucna umožnit online rezervaci předepsaných 
přípravků v nejbližší konkrétní lékárně. Samozřejmě se taková 
interakce neobejde bez spolupráce lékáren, na kolik budou 
ochotny na tomto projektu dále spolupracovat. A jsme zpět u 
toho, zda si pořídit vlastní mapu města jen s naší lékárnou 
nebo na ní spolupracovat, a v tom případě s kým.  
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VIDĚT A BÝT VIDĚN 
Druhý zářijový týden se konal v Olomouci už XIV. kongres 
Praktického lékárenství, který byl přeložen z původního 
dubnového termínu. Kromě změny termínu ovlivnila 
koronavirová opatření i místo letošního setkání. Akce se 
konala v komornějším prostředí hotelu Flora poblíž 
olomouckých parků. 

Na rozsahu a kvalitě přednášek, počtu zúčastněných i 
vystavovatelů ale nebyla omezení nijak poznat. Kromě 
povinného nošení roušek to byl kongres na stejné úrovni, na 
jakou jsme si zvykli v minulých letech. Pro společnost Apatyka 
servis o to významnější, že to byl jubilejní desátý kongres, 
kterého se naše společnost účastnila. 

Plně jsme využili jedné z mála možností potkat se v letošním 
roce se svými klienty, uživateli lékárenského systému Mediox.  

Už dnes víme, že další kontaktní akce – 24. Kongres 
nemocničních lékárníků, který se měl uskutečnit v listopadu 

v Hradci Králové, proběhne pouze virtuálně.       

Využijme proto každé příležitosti, kterou nám okolnosti 

umožní, a věřme, že bude líp!       

Tajenku křížovky zašlete do 20. října 2020 na Okenko@apatykaservis.cz a uveďte své jméno a adresu lékárny nebo její 
Id u společnosti Phoenix LV. Prvních dvacet autorů správných odpovědí získá od společnosti Apatyka servis dárek. 

Tajenka křížovky z minulého Okénka do Apatyky byla citát Publia Syra „KDYŽ NEDBÁŠ NEBEZPEČÍ PŘIJDE RYCHLEJI“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

mailto:Okenko@apatykaservis.cz?subject=Tajenka%20Okénka%20do%20Apatyky
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JEDNOU A DOST! 
Svět je plný informací. Není problém 
zjistit cokoliv o komkoliv. Když jsme před 
lety pořádali semináře k evropské 
směrnici o ochraně osobních údajů 
(GDPR), tak jsme jen tak zkusmo zadali 
jméno jedné z účastnic v Plzni do 
internetového vyhledavače. A mimo jiné 
jsme zjistili, že před třemi lety prodávala 
nemovitost. A z informací o katastru, 
které jsou rovněž dostupné na webu, už 
nebyl problém dohledat další 
podrobnosti o prodeji. 

Zdá se vám to šílené? Ale taková je 
realita. Internet je nekonečný a 
jakoukoliv informaci mu svěříme, tu si 
navždy uchová. Smutné je, že možnosti 
informačních technologií se nejdříve 
zneužívají ke špatnostem, než najdeme 

jejich využití pro něco dobrého.      

Také vás rozčiluje, když pro státní 
správu, úřady, ministerstva i různé 
pseudostátní firmy, které stát suplují, 
vyplňujete stejné kolonky v různých 
dotaznících? Například při vyplňování 
daňového přiznání či formulářů 
sociálního zabezpečení. Přitom stát o 
nás eviduje spoustu údajů, které se mění 
minimálně. Věřme jen, že stát má naše 
data lépe zabezpečena než paní z Plzně 
prodávající nemovitost, o které byla řeč 
na začátku.  

Proč tedy nestačí údaj uvést jednou? 
A ve všech ostatních databázích, které

stát spravuje či provozuje, by se tento 
údaj opravil automaticky? Zní to jako 
utopie, ale snad se toho jednou dožije-

me. Nebo naše děti. Nebo vnoučata.       

Ale nebuďme pesimisti. První vlaštovky 
se objevují. A zrovna v lékárnách. Výdej 
na občanský průkaz je zrovna příkladem 
efektivního využití digitalizace.  

Dokážeme být kritičtí vůči státním 
orgánům i vůči jiným a vždycky víme, jak 
by to mohli dělat lépe. Ale máme 
zameteno před svým vlastním prahem? 
Ale neděláme sami některé činnosti 
duplicitně? A ze stejného důvodu jako 
stát – protože jsme tak zvyklí, umíme to 
a hlavně proto, že změna bolí. 

Příkladem může být vedení účetnictví. 
Není to tak dávno, co někteří majitelé 
házeli všechny účetní doklady do krabice 
od bot a jednou za čas je předali své 
účetní, která je zpracovala. Dnes se 
možná podklady předávají častěji a 
kulturněji – místo krabice od bot se 
používají kancelářské desky. Ale jaká je 
to změna? Zase se každý doklad bere 
minimálně dvakrát do rukou a znovu se 
přiťukává do počítače. Ztráta času i 
zvýšené riziko chyby. 

Lékárenský systém Mediox umí komuni-
kovat se všemi účetními programy, které 
jsou u nás běžně používané. Rozsah 
předávaných dat odpovídá požadavkům

a možnostem různých účetních systémů. 
Na základě požadavku zákazníka je 
možné rozsah exportu rozšířit. Součástí 
dodávaných exportů jsou tištěné 
sestavy, které účetní jen kontroluje, ale 
vlastní data už znovu nezadává. Právě 
pravidelné přepisování jednotlivých 
dokladů z lékárenského systému do 
účetnictví je časově náročné a tudíž 
drahé. A s každým přepisováním se 
zvyšuje i možnost lidské chyby. 

Export do účetnictví už dnes není 
výsadou jen velkých společností. 

Lze jej realizovat v základním nastavení 
našeho nástroje pro řízení lékáren 
WebManager. Tato varianta je cenově 
přijatelná i pro menší lékárny. Stačí si 
spočítat náklady na čas účetní. A rovněž 
externí účetní rozlišují své sazby podle 
toho, zda podklady jsou v papírové či 
elektronické formě. Snížení provozních 
nákladů je jednou z cest, jak uspět ve 
stále ostřejším konkurenčním boji. 

Zájemci o nezávaznou a bezplatnou 
prezentaci automatického exportu dat 
pro účetnictví mohou kontaktovat svého 
systémového poradce ze společnosti 
Apatyka servis nebo přímo společnost na 
telefonu: 296 808 300. 

Využívejte výpočetní techniku 

na plno! 

Zjednodušte práci účetní, šetřete čas a 

snižte riziko chyb! 

Účetní data přenášejte automaticky! 

Kontaktujte nás prosím za účelem  
nezávazné a bezplatné prezentace na vaší lékárně. 

 296 808 300;  p.fanta@apatykaservis.cz 
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