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VŠECHNO 

SOUVISÍ SE VŠÍM! 
Tento titulek úvodníku je údajně citát ruského revolucionáře 

Vladimíra Iljiče Lenina. No, aspoň v něčem se nemýlil       

Ve spojení s citátem Pavla Kosorina to znamená, že každá 
důležitá změna, pro kterou něco uděláme, souvisí s řadou 

dalších změn, pro které musíme něco udělat.      

Tvorba softwaru je toho ukázkovým příkladem. Informační 
technologie se neustále vyvíjejí, objevují se nové programovací 
nástroje a zdokonalují se ty 
stávající. Ruku v ruce s tím jde i 
vývoj hardwaru, který postupně 
znemožňuje používat staré 
aplikace. Zkuste si dnes na 
mobilu pustit původní klasickou 
hru Princ z Persie. A při tom to před třiceti lety byl vrchol 
grafiky s kovovými strojovými zvuky, nad kterým byli u vytržení 

staří i mladí.       Jenže technický vývoj umožňuje rychlejší 
procesy i dokonalejší grafiku. Pro jejich využití vznikají 
programovací jazyky.  

V prehistorických dobách psali programátoři instrukce pro 
první sálové počítače jako posloupnost číselných kódů, které 
se děrovaly na štítky. Využití klávesnice dalo nový impulz 
vývoji programovacích nástrojů a ty si vynutily vylepšení 
hardwaru. A tak pořád dokola ve spirále jen stále rychleji se 
otáčející. Slovy klasika: vše souvisí se vším a jedna změna 
vyvolává řadu dalších. 

V praxi informačních systémů pro lékárny k tomu navíc přibývá 
legislativa, která se rovněž neustále vyvíjí a mění. Pamětníci 
původního Medioxu před dvaceti lety by ho dnes jen stěží 
poznávali. A to se samozřejmě týká i konkurenčních systémů. 
Mediox měl tu výhodu, že tvůrci ve společnosti Apatyka servis 
patřili a patří k vizionářům a jako první programovali systém 
v prostředí Windows. Konkurence se nám tenkrát smála a 
tvrdila, že jdeme s kanónem na vrabce. Přitom to není tak 
dávno a přesto by dnes lékárenský systém v prostředí tehdy 
oblíbeného DOSu vypadal jako Princ z Persie. Hezká archaická 
grafika a program ovládaný pěti klávesami, který už je ale 
v současnosti nepoužitelný. 

Kromě vlastních technologií a legislativy se mění i nároky na 
ovládání a uspořádání jednotlivých prvků na táře i na 
obrazovce. Masové používání dotykových monitorů odstranilo 
z táry klávesnici a uvolnilo místo. Jenže symboly na obrazovce 
ovládané prstem vyžadují větší velikost i rozestupy mezi 
sebou. A průběžně se mění i názor na barevnost. 

Kombinaci barev lze řešit 
uživatelským nastavením, kde 
si každý může nastavit škálu, 
která mu vyhovuje. Kromě 

barev lze v některých případech měnit i velikosti písma. To 
jsou vymoženosti, které ve verzi DOS nebyly možné v žádném 
systému. Samozřejmě i uživatelské nastavení má své limity a 
nelze například přesouvat kolonky formulářů. Ale kdo ví, třeba 

to v další verzi programové a technické prostředí dovolí.       

V současnosti se musíme spoléhat na spolupráci s odborníky 
na ergonomii a grafiku, aby rozvržení obrazovky bylo účelné, 
moderní a přitom vyhovovalo co největšímu počtu uživatelů. A 
protože všechno souvisí se vším, přistupujeme čas od času 
spolu s rozšiřováním funkčnosti našich produktů i ke změně 
jejich vzhledu.  

Naši dlouholetí uživatelé si pamatují, že i vzhled lékárenského 
systému Mediox prošel za více než dvacet let své existence 
několikerým přepracováním. Při jednom takovém redesignu 
jsme pro lékárníky uspořádali anketu Jak se vám líbí? a 
uživatelé přijali nový vzhled většinou pozitivně. 

Kromě vlastního systému Mediox upravujeme i vzhled dalších 
našich produktů. Kromě výše uvedených důvodů máme ke 
změně ještě jeden neméně důležitý důvod. Naše produkty 
obvykle doplňují lékárenský systém Mediox a pracují s nimi 
stejní pracovníci. Je logické, že se snažíme, aby se všechny 
naše programy ovládaly pokud možno stejně a obsahovaly i 
stejné symboly, například pro filtr nebo tiskárnu. 

Aktuálně připravujeme redesign nástroje WebManager, který 
slouží k centrálnímu řízení několika provozoven. Jeho vzhled se 
dlouho neměnil, protože tento nástroj používají ke správě i 
společnosti, které nemají ve všech svých lékárnách instalovaný 
Mediox a jejichž pracovníci proto neznají jeho ovládání. 
Nicméně je čas změnit vzhled produktu, jehož původní vizáž 
byla navržena před dvanácti lety. 

Okénko do Apatyky vstupuje tímto číslem do 11. ročníku své 

existence a za tu dobu také změnilo vzhled. Móda se mění a 
argument, že u softwaru by vzhled neměl hrát roli, je lichý. 
Vždyť i taková užitková věc jako je auto prochází neustálým 
vývojem a jeho karosérie z počátku století je nemoderní. 

„Nový rok je jediná důležitá změna, 
pro kterou nemusíme nic dělat.“ 

Pavel Kosorin, český humorista)       

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky
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oronavirová krize přináší i nové návyky zákazníků 
a větší využití komunikační techniky. Koneckonců 
český člověk si vždycky najde možnost, jak si 
pomoci. Jedno z mnohých vládních nařízení 
zakazuje prodej průmyslového zboží s výjimkou 

předem objednaného a vyzvednutého prostřednictvím 
výdejního místa. Když si pak například u prodejny elektra 
vzpomenete na tužkové baterie, není nic jednoduššího, než 
poprosit slečnu u výdejního okénka, která na místě vaši 
objednávku zadá do e-shopu prodejny a obratem vám baterie 
vydá. Nikde není psáno, že objednávat zboží v internetovém 
obchodě musíte osobně z domu. Pokud je obchod schopen 
vydat zboží okamžitě po objednání, pak byl zákon dodržen a 

koza zůstala celá.       

To je samozřejmě příklad, jak lze řešit situaci, když si na něco 
vzpomenete jdouce kolem příslušného obchodu. V praxi ale 
mnohem častěji plánujeme, kam a pro co jdeme. Zvláště teď, 
v době nejrůznějších omezení a doporučených samokarantén, 
si předem zjišťujeme, zda mají otevřeno a zda nevycházíme 
ven zbytečně. Díky internetové komunikaci není problém 
takovou informaci zveřejnit a třeba třikrát denně ji 
aktualizovat. Kromě komerčních subjektů to kupodivu dělají i 
státní úřady a není divu, že si lidé zvykli. 

Určitě by byla zajímavá statistika, kolik uživatelů mobilních 
telefonů se jen za poslední rok naučilo vyhledávat dopravní 
spojení nebo se prostřednictvím internetu objednávat k lékaři. 
Možná je to zbytečné rozmazlování, ale to nese doba. Tyhle 
znalosti nezmizí s koronavirem a nepochybně budou lidi své 
pohodlí, na které si teď zvykají, vyžadovat i do budoucna. 

Jednou z těch vymožeností je možnost předem se objednat a 
rezervovat si služby či zboží na konkrétní čas. Zákazník neztrácí 
čas čekáním ve frontě a v provozovně zase mají pro něho vše 
připravené. Je to výhodné pro obě strany. 

Stejný přístup lze zvolit i v lékárnách. V letním Okénku do Apatyky 

jsme psali o možnosti rezervace 
elektronických receptů. Nejedná se o 
klasický e-shop, který výdej na recept 
zatím neumožňuje. Také není možné 
přípravky na recept zasílat poštou nebo 
jinou přepravní společností, ale pacient 
nebo jeho zástupce si je musí vyzvednout 
osobně po předložení identifikátoru 

elektronického receptu, ať už ve formě SMS nebo mailu. 

Jedná se skutečně jen o úsporu času na obou stranách a o 
jistotu pro pacienta, že v konkrétní lékárně jeho léky mají. A 
pohodlí zákazníka, byť z našeho pohledu možná až 
rozmazleného, musíme mít vždy na paměti, protože 
konkurence je veliká a pacient může jít jinam. Tam, kde mu 
tuto službu nabídnou.                                

 

 

 

 

 

 

Společnost Apatyka servis nabídla v průběhu loňského roku 
modul rezervace receptů a případně i modul rezervace volně 
prodejných léčiv. Zkušenosti prvních lékáren, které moduly už 
implementovaly, jsou pozitivní. Rezervační formulář lze 
přizpůsobit stávajícím internetovým stránkám lékárny nebo ho 
lze postavit samostatně. Samozřejmostí je modifikace 
formuláře pro internetové prohlížeče stolních počítačů, 
tabletů či mobilních telefonů. 

 

Rezervaci receptů s využitím identifikátorů eReceptu nabízí 
řada dodavatelů aplikací pro chytré telefony. Výhodou řešení 
od společnosti Apatyka servis je přímé propojení s naším 
lékárenským systémem MEDIOX. Šetříme čas a eliminujeme 
možnost lidské chyby při přepisování údajů.  

K 
„Prvním pravidlem marketingu 
je mít skvělý výrobek. Druhým 
pravidlem je nikdy nezapomínat 
na první pravidlo.“ 

Victor Kiam (1926 – 2001), podnikatel a mluvčí TV Remington  
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ELEKTRONICKÁ 

PRESKRIPCE 
Elektronické recepty jsou povinné už tři 
roky a před dvěma lety skončila i 
výjimka ministerstva, na základě které 
Státní úřad pro kontrolu léčiv 
nepokutoval hříšníky. Začaly platit po 
dlouhých peripetiích a jejich zastánci a 
iniciátoři museli vyvracet argumenty, 
které jsou dnes úsměvné.  

Odpůrci tvrdili, že řada starších doktorů 
odejde do důchodu a 
lékařská péče bude hůře 
dostupná. Stalo se tak?  

Dalším argumentem byla nedostupnost 
kvalitního internetového připojení, jeho 
časté výpadky a vůbec nákladnost 
pořízení výpočetní techniky. V loňském 
roce, v době koronavirové karantény, si 
najednou pořídila potřebné technické 
vybavení a internetové připojení většina 
národa. Internet sice čas od času 
vypadnul, protože jeho kapacita nebyla 
na takovou zátěž připravena, ale 
možnost vzdáleně komunikovat 
využívali všichni. Doktor, který nebyl 
ochoten konzultovat na dálku, byl sám 
proti sobě. 

Na webu lze dohledat přehlednou 
infografiku o elektronické preskripci. 

Mimo jiné uvádí statistiku počtů 
předepsaných a vydaných eReceptů za 
rok 2020. Údaje o počtech za první dva 
měsíce jsou zavádějící, protože v lednu 
a únoru byly ještě povinné 
jednopoložkové recepty. V souhrnu za 
rok bylo vydáno na 77 milionů receptů 
celkem 85 milionů položek. 

Vyjádření v korunách by bylo 
objektivnější, ale i to lze v uvedené 
statistice na webu dohledat v přehledně 
rozdělené tabulce podle úhrad od 
zdravotních pojišťoven. Devadesát 
procent vydaných položek bylo 
s úhradou, a ta celkem představovala 
33 miliard korun. 

Doručení identifikátoru eReceptu 
formou SMS bylo třicetkrát častější než 
klasickým mailem. 

Zajímavá je i statistika digitalizovaných 
listinných receptů, kterých za uplynulý 
rok bylo 1,56 milionů. Počty 
v jednotlivých měsících kopírovaly vývoj 
předepsaných a vystavených eReceptů. 

Elektronická preskripce byla jednou 
z podmínek sdíleného lékového 
záznamu. Statistika na webu uvádí i 
počty aktuálních souhlasů či nesouhlasů. 
Ačkoliv se použil princip automaticky 
předpokládaného souhlasu se sdílením 
lékového záznamu a pacient musí 
aktivně projevit nesouhlas, v praxi 
převažují nesouhlasy. A to nejen 
v kategoriích lékárník a klinický 
farmaceut, ale rovněž i u doktorů. 
Pravdou je, že počet vyslovených 
nesouhlasů zažil svůj boom v první 
polovině roku, kdy to byla novinka a kdy 
lékový záznam byl vděčným mediálním 
tématem. Od té doby počty nových 
nesouhlasů rapidně klesají. 

Někdy může být četba statistiky 

napínavější než detektivka.       

 

 

MÁTE JEŠTĚ WIN 7? 
V Okénku do Apatyky vás pravidelně 

v předstihu informujeme o změnách 
operačních systémů Windows 
společnosti Microsoft. Zažili jsme spolu 
už končící Windows XP, nástup Win 7, 
ne příliš úspěšnou verzi Win 8 i uvedení 
aktuální verze Win 10.  

Verze Windows 7 vyšla oficiálně 
koncem roku 2009 a právě před rokem 
jí ze strany společnosti Microsoft 
skončila rozšířená podpora.  

Přesto ji v naší zemi 
používá 14 % uživatelů a 
na celém světě se jedná o 
stovky miliónů počítačů. 
Web Živě.cz odhalil ve svém článku 
„Proč jsou Windows 7 stále oblíbené?“ 
důvody jejich nesmrtelnosti. Windows 7 
stále stačí na většinu aplikací. Server 
Živě.cz k tomu ironicky dodává: „hlavně 
v chudších zemích“. A vlastně má 

pravdu.       

HLEDÁME 
SPOLUPRACOVNÍKA 
DO ODDĚLENÍ HW 
Společnost Apatyka servis zajišťuje 
počítače a další technické vybavení pro 
naprostou většinu našich zákazníků, což 
je tisíc českých lékáren. Kromě dodávek 
nových zařízení zajišťujeme i jejich 
servis a průběžnou údržbu, profylaxi. 
Realizujeme rovněž počítačové sítě 
v lékárnách včetně jejich projektování. 

Jak průběžně přibývají naši zákazníci a 
rostou jejich požadavky, rozšiřujeme i 
naše hardwarové oddělení. V současné 
době hledáme nového kolegu se 
zájmem o hardware, základními 
znalostmi fungování počítačových sítí a 
ochotou cestovat v rámci republiky.  

Ideální kandidát by měl mít 
středoškolské vzdělání a uvítáme 
rovněž praxi v oboru. Znalost 
lékárenského prostředí je výhodou. 
Samozřejmým předpokladem práce 
v Apatyce servis je čistý trestní rejstřík. 

Předpokládaný nástup je v druhém 
čtvrtletí 2021. Zájemci, pište si o bližší 
informace na adresu: 

m.citek@apatykaservis.cz 

Naši pracovníci pracují pro lékárny, a 
proto uvítáme tipy, nabídky či reference 
právě z řad lékárníků. V tomto případě 
není rozhodující, zda lékárna používá 
systém Mediox nebo některý 
konkurenční program. Práce HW 
technika je v každé lékárně stejná. 

  

mailto:m.citek@apatykaservis.cz?subject=Informace%20o%20pozici%20HW%20technika
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGNmZjA4OGItZTZhOC00NmMzLWIzZmQtMjhmZGVkY2EyYmJlIiwidCI6IjNkZTg4OTUyLTgxOTItNDg1Yi1iZTQ5LWRkY2JlOTc4ZDA5MCIsImMiOjh9
https://www.zive.cz/clanky/proc-jsou-windows-7-stale-oblibene-protoze-staci-hlavne-v-chudsich-zemich/sc-3-a-207904/default.aspx
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NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce prosince 2020 se stal 

 Filip Beneš. 
 

 

Tomáš Jelen  

ANKETA 

EKONOMEM SNADNO A RYCHLE 
Před měsícem jsme tady v Okénku do Apatyky zveřejnili anketu, 

jak jste na tom s ekonomickým myšlením. Je potěšující, že 
po třech týdnech máme sto padesát respondentů. A to 
bude anketa trvat ještě jednou tak dlouho. 

Konečné výsledky a analýzu vašich odpovědí na našich pět 
otázek o tom, jak ekonomicky přemýšlíte, přineseme příští 
měsíc po vyhodnocení všech odpovědí. Ale už dnes jsou 
zajímavé některé trendy. Především zjištění, že většina 
respondentů se o ekonomický chod lékárny zajímá. 
Nemáme historická data a nemůžeme srovnávat, ale 
nepochybně rostoucí zájem o ekonomiku jde napříč všemi 
obory. Člověk může být vynikající odborník ve svém oboru, 
ale bez základního ekonomického myšlení je hendikepován 
vůči ostatním kolegům. Stejnou tendenci lze vysledovat i ve 
znalostech informačních technologií a cizích jazyků. Zkrátka 
jsou to věci, které dnes patří k základním znalostem. 

Dalším zajímavým zjištěním byla skutečnost, že by většina 
pracovníků v lékárně uvítala aplikaci zobrazující základní 
přehled ekonomiky. Z respondentů, kteří projevili o aplikaci 
zájem, jsou dvě třetiny vedoucí lékárníci nebo majitelé 
lékáren. Současně se jedná o zájem z řad lékárníků bez 
ohledu na používaný informační systém. To je důkaz, že na 
trhu skutečně chybí jednoduchá aplikace poskytující 
podklady pro řízení lékárny založené na znalosti jejich 
ekonomických dat.  

Společnost Apatyka servis proto připravuje veřejnou 
prezentaci svého nástroje ApaCoach, o kterém jsme 
podrobně informovali v listopadovém Okénku do Apatyky. 

Vzhledem k nejisté situaci ohledně koronavirových opatření 
uspořádáme prezentaci formou bezplatného webináře, 

který se uskuteční ve 
středu 17. února 2021 
od 13 hodin. Délka 
webináře je cca hodinu. 

Prezentovaný nástroj pro 
ekonomické náhledy nad 
daty lékárny využívá data 
z libovolného lékárenské-

ho systému a je určen všem řídícím pracovníkům lékárny 
bez ohledu na používaný systém. Přihlásit na webinář je 
možné na našem webu www.apatykaservis.cz/apacoach/      

Účastníci ankety, kteří o aplikaci ApaCoach projevili zájem, 
budou informováni mailem. 

 

http://www.apatykaservis.cz/apacoach/
https://www.apatykaservis.cz/ekonomicke-mysleni/
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SRANDA MUSÍ BYŤ, AJ KEBY NA 

CHLEBA NEBOLO 
Nejen prací živ jest člověk a trocha rozptýlení se hodí v každém 
čase. Ostatně není bez zajímavosti, že právě v době koronaviru 
vzrostl celosvětově počet prodaných křížovek, rébusů, sudoku 
a ostatních hlavolamů, a to nejen v papírové formě, ale i v té 
elektronické. Zajímavý je i časový vývoj. Zatímco v prvních 
měsících nucené karantény lidé na internetu stahovali 
především filmy a nejrůznější videa, zkrátka pasivní zábavu, při 
druhé vlně hledají na webu více zábavu s možností aktivní 
účasti. Někdo preferuje počítačové hry, ale nezanedbatelná 
skupina se věnuje i logickým hrám pro jednoho hráče. 

Křížovky v Okénku do Apatyky zveřejňujeme pravidelně už sedm let. 

První se objevila v prosinci 2013 a od té doby jsme jich 
zveřejnili na osmdesát.                               

A počet jejich luštitelů jde do stovek. Řada 
z nich posílá svá řešení pravidelně. Pak už 
jde jen o rychlost zaslání správné tajenky, 
protože reklamní předmět od Apatyky 
servis získá jen prvních dvacet řešitelů.  

Jsme firemní bulletin a tajenky křížovek se tak většinou 
vztahují k naší činnosti, připravovaným akcím a našim 
produktům. Jsme tak trochu omezeni při jejich tvorbě, kdy 
v křížovkách nelze používat příliš cizích slov a přitom slovník 
informatiků se amerikanismy jen hemží.  

Při jejich tvorbě proto využíváme profesionálů a křížovky si 
necháváme dělat na zakázku v předstihu. Někdy to může být 
problém. Například loni na jaře jsme vás v tajence vítali na 
jednom z kongresů, který byl na poslední chvíli zrušen. A my 

museli narychlo připravit novou tajenku.        

Neklesající počet odměňovaných řešitelů svědčí o tom, že i 
tato část Okénku do Apatyky má své stálé fanoušky.                      . 

Tajenku křížovky zašlete do 15. února 2021 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 „APATYKA SERVIS PŘEJE DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ÚSPĚCHŮ“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

mailto:Okenko@apatykaservis.cz?subject=Tajenka%20Okénka%20do%20Apatyky
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JAK SILNÝ JE ŘETĚZ? 
Princip nejslabšího článku říká, že řetěz 
je silný jen tak, jak silný je jeho nejslabší 
článek. Znamená to, že vždy existuje 
nějaká část procesu, člověk nebo 
technologie, která může oslabit celý 
systém. Tenhle princip platí bez výjimky. 

V době dávno minulé, kdy ještě 
existovalo řízené hospodářství a vše se 
centrálně plánovalo včetně devizových 
nákupů technologií, jsem se účastnil 
exkurze do potravinářského provozu. 
Vyráběli se tam koblihy bez zásahu 
lidské ruky. Automatické linky dávkují 
z pytlů mouku, kvasnice, mléko, olej a 
ostatní ingredience, těsto se hněte 
v ohromných nerezových mísách a 

senzory kontrolují proces kynutí. 
Následuje dávkování a postupné 
smažení, kde jednotlivé koblihy plavou 
v proudu rozpáleného oleje. V polovině 
smažící pánve je natažen drátek, o který 
se budoucí kobliha přetočí a po stejný 
čas se smaží z druhé strany.  

Pohádka pro pekaře. Jen nás zajímalo, 
jak se dovnitř koblihy dostane 
marmeláda a trochu jsme na to téma 
vtipkovali. A skutečně na konci linky 
seděla paní ve vysoké kuchařské čepici, 
jakou dnes už známe jen z filmů ze 
sovětských nemocnic, a injekční 
stříkačkou do každé koblihy „píchla“ 
příslušnou náplň. Rozpačitý průvodce 
nám pak vysvětloval, že původně měla 
být nakoupena i automatická plnička, ale 
na ni nakonec nezbyly devizy. Tak to 

vyřešili tímto způsobem.       

Úsměvná historka z dob dávno minulých. 
Ale opravdu je z dob minulých? Opravdu 
neznáte nikoho ze svého okolí, kdo si 
pořídí poslední technologický šlágr, ale 
šetří na doplňcích? Co je platný dokonalý 
digitální fotoaparát zachycující věrně 
všechny barvy, když si fotografie z něho 
budete tisknout na jehličkové tiskárně? 

Stejným způsobem je třeba přistupovat i 
k informačním technologiím v lékárně. 
Co je vám platný nový rychlý počítač, 
pokud k němu připojíte starou tiskárnu 
či ještě starší skener? Dnes už těžko 
obstojí výmluva, že na nové periférie 
zkrátka nezbyly devizy.  

Budete se smát člověku, který šetří za 
tiskárnu a výsledky opisuje z monitoru 
ručně. Ale mnohdy se tak chováme, když 
šetříme na počítačových periferiích a 
vlastní draze pořízený počítač využíváme 
jen z poloviny. 

Společnost Apatyka servis vychází vstříc 
svým zákazníkům a poskytuje jim 
dlouhodobou zápůjčku celého systému 
včetně zařízení, jako jsou tiskárny nebo 
skenery. Informujte se u systémového 
poradce své lékárny. 

Jak starý máte 

hardware 

v lékárně? 

Poraďte se 

se systémovým 

poradcem 

své lékárny. 
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