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LÉKÁRNY JSOU VÍTĚZI 

PANDEMIE 
Pod tímto titulkem přinesly začátkem 
září Hospodářské noviny (HN) rozsáhlý článek o ekonomických 
výsledcích lékáren. I když většina provozoven musela 
investovat do ochranných prostředků i různých úprav, které si 
vyžádala protikoronavirová opatření, jako například 
plexisklové bariéry, vzrostly jejich tržby v meziročním srovnání 
o desítky procent. Takový nebývalý nárůst se pak i přes 
mimořádné náklady pozitivně promítl do celkového 

hospodářského výsledku.       

Článek v HN rozebírá ekonomiku především velkých 
lékárenských uskupení, která na pandemické situaci 
nepochybně vydělala. Tajemství úspěšného překonání krize 
není ve velikosti lékárny, ale ve schopnosti pružně reagovat. 
Pružnost se přitom musí projevit jak v rychlé změně 
požadovaných produktů, tak ve změně způsobu prodeje.  

Po vypuknutí pandemie před rokem a půl lidé nejčastěji 
nakupovali přípravky proti bolestem, jakékoliv prášky 
s paracetamolem. Postupem času se začali více a více zajímat 
o ochranné pomůcky jako jsou roušky a respirátory, a dále si 
pořizovali přípravky na posílení imunity. Která lékárna se 
držela zaběhnutého sortimentu a předzásobila se přípravky 
proti nachlazení a jiným nemocem dýchacích cest, ta k vítězům 
zmiňovaným v titulku tohoto článku určitě nepatří. Chřipková 
sezóna se zkrátka nekonala.  

Ale to se dalo očekávat i se selským 
rozumem. Omezil se volný pohyb, 
zavřely se školy a řada firem přešla 
na práci z domova. A pokud se už lidé 
potkávali, tak si chránili dýchací 
cesty. Chřipka a ani jiná respirační 
onemocnění neměly šanci se šířit 
volně jako v minulých letech.  

Rychlá změna nabídky přitom opravdu nezávisí na velikosti 
lékárny. Spíše naopak. Menší provozovna logicky dokáže 
obměnit svůj sortiment rychleji než lékárna s velkým skladem.  

Změna způsobu prodeje je už složitější a nelze ji realizovat ze 
dne na den. Většina lékáren sice ani v době přísných 
karanténních opatření nemusela zavírat, ale přece jenom 
během koronakrize tam chodilo méně zákazníků. Výpadek 
v tržbách na táře nahradil online prodej. Fungující a úspěšný 
lékárenský e-shop opravdu nelze implementovat do druhého 
dne. Zaběhnuté a tradiční e-shopy tak měly na začátku 
pandemie výhodu. Ale internetové lékárny nevlastní jenom

velké řetězce. Je sice pravda, že dnes 
musí mít každý úspěšný řetězec svoji 
internetovou lékárnu, ale pokud i malé 
jednotlivé lékárny mají co nabídnout, , 
provozují úspěšné e-shopy. Takže opět 

o vítězi nad pandemií nerozhodovala velikost provozovny, ale 
předvídavost majitelů, jejich víra v internet a ochota riskovat a 
pořídit si lékárenský e-shop ještě před kovidem, kdy tržby 
z online prodeje nebyly zdaleka tak závratné jako dnes.  

Eufemisticky řečeno vítězí ten, kdo je vizionář a dokáže se 
předem připravit. Ale co je dnes vizionářského na tvrzení, že 
v nejbližších letech poroste využití e-komunikace? Je to stejné 
jako přijít v současnosti s převratnou myšlenkou, že Země je 
kulatá a po noci přijde den. O tom se dalo pochybovat před 
cestou Kryštofa Kolumba a heliocentrickou teorií Mikuláše 
Koperníka. Dnes tuto samozřejmost nikdo nepochybní. 
Polemizovat o budoucnosti elektronické komunikace se dalo 
na začátku minulého století. Dnes už není otázkou, zda vůbec, 
ale kdy. A pandemie všechno urychlila. 

Škoda jen, že se v záplavě pochvalných komentářů 
k úspěšnému ekonomickému zvládnutí koronakrize neobjevilo 
výraznější připomenutí Světového dne lékárníků, který si letos 
už podvanácté připomíná 25. září alespoň odborná veřejnost. 
Je to příležitost poděkovat všem pracovníkům lékáren za jejich 
obětavou a náročnou práci, a to nejen poslední rok a půl. 
V péči o zdraví je role lékárníka nenahraditelná. Mohou se 
měnit formy poskytování služby, ale osobní odborné 
poradenství, ať v lékárně nebo po telefonu či internetu, nelze 
nahradit Googlem. Spíše naopak. Současný pacient je přehlcen 
informacemi z internetu, reklamy, televize tak, že stále více 
fundovaného průvodce v oblasti farmacie potřebuje. 

Pracovníci společnosti Apatyka servis děkují alespoň touto 
cestou všem pracovníkům lékáren za jejich práci. 

„Vítězství má mnoho otců, 
ale porážka je sirotek.“ 

J.F. Kennedy, prezident USA (1917 – 1963)   

 

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-

vitezstvi/?page=3esejista a novinář      

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:OBCHOD@APATYKASERVIS.CZ?subject=Okenko%20do%20Apatyky
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Robert Franěk 
Robert Franěk nastoupil v květnu 2021 v naší společnosti na pozici technika HW oddělení. 
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amysleli jste se někdy nad tím, jak to bylo 

jednodušší, když nebyl výběr?       Dnes nevíte, 
který televizní program si pustit nebo 
prostřednictvím které sociální sítě komunikovat se 
svými přáteli a rodinou. Oč jednodušší to bylo 

v dobách, kdy existoval jen jeden televizní program.        

Ne, nechceme v právě teď probíhající ostré volební kampani 
nostalgicky vzpomínat na čas před rokem 1989, kdy se volila 
jen ta jedna správná strana. Jenom chceme připomenout, že 
většina našich kolegů z řad systémových poradců a 
hardwarových specialistů, které jsme měli čest na stránkách 

Okénka do Apatyky představit, začínala s výpočetní technikou 

stejně. Hráli hry na 
počítačích svých rodičů 
s operačním systémem 
DOS a zajímalo je, jak 
to vlastně funguje.  

I Robertovo první 
zkušenosti jsou s počí-
tačovými hrami, jako 
byly Prince of Persia, Lion King, Prehistorik a mnohé další. 
Mimochodem, ta první z nich vznikla právě už v roce 1989. 

Robert už měl větší možnosti výběru a tak brzo opustil svět 
osobních počítačů a vrhl se na hraní her na playstationu. Tato 
herní konzole od společnosti Sony učarovala na přelomu 
tisíciletí většině teenagerů, a nejen jim. Jenže Robert byl kluk 
z vesnice a ta nabízela mnohem větší zábavu, než se dá zažít 
vsedě před obrazovkou. A tam, kde je dobrá parta kluků, lze 
zažít vše.  

K jeho kamarádům od dětství patřil také David Járka, který 
nastoupil do Apatyky servis před pěti lety a kterého jsme 

představili v červnovém Okénku do Apatyky v roce 2017.  

Společně si prošli všemi 
dobrodružstvími, která ke 
klukovskému světu patří. 
Počínaje stavěním bunkrů a 
válkami s kuličkovkami, přes 
odvážné průzkumy 
především cizích zahrad a 
konče odpalováním lehké 
pyrotechniky nejen na 
Silvetra a přespolními jízdami 
na malých motocyklech, 
takzvaných fichtlech, k nemá-
lé radosti zemědělců i 

místních myslivců.       
Ostatně láska k motocyklům mu zůstala dodnes i jako 
odpovědnému otci patnáctiměsíčního syna.  

 

 

 

 

 

Jak šel čas, přišly na řadu nejrůznější kolektivní sporty jako je 
fotbal, floorbal nebo softball. Spolu s Davidem Járkou se pak 
začal aktivně věnovat thajskému boxu. 

Sport ho po maturitě přivedl ke studiu na Akademii tělesné 
výchovy a sportu Palestra, což je vyšší odborná škola zaměřená 
na management sportu. Během dvou let studií odborných 
znalostí absolvoval i kurzy masáží, relaxačních cvičení či 
záchranné pomoci. Jako student se v roli pořadatele 
pravidelně zúčastňoval různých sportovních veřejných akcí a 
získal tak i řadu zkušeností v organizačních dovednostech. 

Jenomže kariéra bafuňáře nebyla pro 
Roberta to pravé a tak si vyzkoušel 
různé pracovní pozice technického 
zaměření. Přesně v duchu hesla „co 
tě nezabije, to tě posílí“! Nakonec na 
doporučení kamaráda z dětství 
Davida nastoupil letos na jaře do 
společnosti Apatyky servis jako nový 
HW technik. 

Práce nadmíru splňuje mé očekávání. 
Je zde fajn kolektiv, který je si myslím 
základ, a to je pro mne důležité.  

S časově náročnou prací, mladým potomkem Sebastianem a 
starostí o dům moc volného času nezbývá. Přesto si Robert 
najde čas příležitostně zajít do ringu či posilovny. Koneckonců 
v létě k relaxu stačí i projížďka na motorce nebo procházka 

lesem maskovaná sběrem hub.       

Alfou a omegou je ale přece jen 
péče o potomstvo a rodinu a jeho 
snem je zajistit svým blízkým 
klidný a spokojený život. A když 
se k tomu povede i nějaký moto 
výlet po Evropě, bude to jen plus. 

Práce hardwarového technika ve 
společnosti Apatyka servis je 
opravdu časově náročná. Většina 
našich zákazníků má servisní 
smlouvu včetně hardwarové 
podpory. To znamená, že 

v lékárnách řešíme vše, co se týká výpočetní techniky, od 
výměny nefunkční tiskárny až po instalaci a nastavení sítě. A to 
vše je náplň technika HW oddělení.  

Z 
„Tisíckrát je darováno a tisíckrát 
se obnovuje štěstí toho, kdo se 
každý den raduje ze svých darů 
a je za ně vděčný.“ 

Julius Lohmeyer, německý autor a lékárník (1835 - 1903)   
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POŠTOVNÉ ZDARMA 
Nepochybně jste se už s touto frází 
„poštovné zdarma“ setkali, jako svůj 
bonus to uvádí každý druhý e-shop. 
Ono to vlastně není zadarmo a vždy 
musíte splnit nějaké podmínky. Obvykle 
se jedná o objem objednaného zboží a 
poštovné zdarma je až do určité 
hodnoty celé objednávky. Je to logické 
a vždy je něco za něco. Abychom něco 
dostali, musíme splnit určité podmínky. 

Společnost Apatyka servis sídlí 
v prostorách lékárenského velko-
obchodu Phoenix s.r.o. Jednou z výhod 
koexistence je i společné využívání 
některých služeb. A zdaleka nejde jen o 

společnou jídelnu!       

Společnost Phoenix LV, s.r.o. používá 
k zásobování lékáren vlastní dopravu. A 
společnost Apatyka servis má možnost 
tuto službu rovněž využívat. Je to 
praktické a rychlé. Zasíláme tímto 
způsobem svým zákazníkům objednaný 
spotřební materiál nebo hardware, 
který si v lékárně dokážou sami 
zprovoznit. Typickým příkladem jsou 
zápůjčky scanneru. V dávné minulosti je 
vozili na jednotlivé lékárny přímo 
systémoví poradci. Využívat odbornost 
systémáka jako taxikáře bylo časově 
náročnější, a především ekonomicky 
neefektivní pro obě strany. 

Doba pokročila a s ní i úroveň IT 
schopností a zkušeností běžného 
uživatele. Dnes ani ten největší laik 
nemá problém zapojit do příslušné 
zdířky v počítači USB konektor. Není 
proto nutné, aby s každou zápůjčkou 
cestoval technik a na místě ji připojoval. 
Ale i tohle zjednodušení a zrychlení má 
svoji podmínku. A tou je přesná, ale 

nutná evidence.                   

Při rostoucím počtu přepravovaných 
zásilek je celkem logické, že musí být 
přehled, kde se která zásilka v určitém 
okamžiku nachází. Zkrátka není už 
možné jen tak svěřit balíček prvnímu 
řidiči a doufat, že ke svému adresátovi 
v pořádku doputuje. Koneckonců i 
dodávky zboží do lékáren mají svá 
pravidla a vždy je doprovází dodací list a 
cesta se dá detailně dosledovat. 

Pravidla pro evidenci přepravy jsou 
standardem společnosti Phoenix a platí 
už několik let. K velké škodě nejsou vždy 
dodržována, což následně často vede ke 
zdlouhavému dohledávání, kde zásilka 
vlastně skončila. Přitom si je třeba 
uvědomit, že chyba a případná náhrada 
škody je vždy na tom, kdo není schopen 

prokázat, kdy a kam balíček předal.      

Blíží se období, kdy bude Apatyka servis 
rozesílat hodně skenerů 
na inventury a další 
zápůjční jednotky. Lékár- 
ny je následně budou 
zasílat zpět. Odesílání 
z Apatyky je řízeno 
centrálně a zásilky splňují 
všechny formální požadavky na zajištění 
kvalitní přepravu.  

Apelujeme na naše zákazníky, kteří 
budou zápůjčky vracet, aby dodržovali 
pravidla dopravy Phoenixu a 
minimalizovali tak riziko ztráty zásilky. 
Správný postup je následující: 

1) lékárna vyplní formulář objednávky 
přepravy, který si lze vyžádat na 
obchodním centru (OC) Phoenixu LV 
nebo hardwarovém oddělení 
společnosti Apatyka servis; 

2) lékárna emailem odešle objednávku 
přepravy příslušnému vedoucímu 
spádového OC a jako informaci pro nás i 
na adresu hw@apatykaservis.cz; 

3) lékárna si formulář vytiskne a po 
potvrzení řidičem si ho uschová na 
dobu, než se přesvědčí, že zásilka 
dotazila k adresátovi. 

Další aktivita je už na vedoucím dopravy 
OC, který informuje příslušného řidiče, 
aby balík vyzvedl, a zajistí jeho další 
přepravu k adresátovi. Je to jeden papír 
navíc. Pro někoho možná zbytečná 
byrokracie, ale je třeba si uvědomit, že

 bez něho nelze zajistit kvalitní službu 
přepravy. Ostatně formulář je velice 
jednoduchý, s identifikací odesilatele a 
příjemce. Je to vlastně jen potvrzení, že 
zásilka byla předána dál. 

Samozřejmostí by mělo být řádné a 
pečlivé zabalení zboží, aby bylo 

chráněné proti poškození při přepravě. 
Pomozte nám prosím i tímto způsobem 
zajistit kvalitní službu snadno 
dostupnou pro všechny. Děkujeme! 

 

BÝT či NEBÝT WIN 11? 

V minulém čísle Okénka do Apatyky jsme 

informovali o nové verzi operačního 
systému Windows od společnosti 
Microsoft, která nese označení 11. 
Logicky systém s řadou nových funkcí 
nelze provozovat na dvacet let starých 
počítačích. Stáří používaného hardwaru 
a softwaru musí být v informačních 
technologiích více méně vyrovnané. 

Co to znamená pro běžného uživatele? 
Společnost Apatyka servis dodává už 
několik let počítače, které svojí 
konfigurací odpovídají požadavkům na 
provoz Windows 11. Naši zákazníci 
mohou být v tomto ohledu naprosto 
klidní a nemusí je strašit články na 
webu, které předpovídají nefunkčnost 
většiny stávajícího hardwaru. Jejich 
autoři jsou koneckonců jen lidé placeni 
za čtenost svých článků a katastrofické 

vize mají větší sledovanost.       

Na internetu je snadno dostupný 
nástroj, který připravenost počítače pro 
Windows 11 ověří.               
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Gratulujeme! 
 

NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce srpna 2021 se stal 

 Martin Janeček. 
 

 

Tomáš Jelen  

modul NÁHLED PRO LÉKAŘE 
Společnost Apatyka servis byla i letos významným partnerem 
5. celostátní konference ambulantní péče, která se uskutečnila 
v září v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd v Praze. 
Mimo obvyklá témata tohoto každoročního celorepublikového 
setkání lékařů a dalšího zdravotnického personálu byla letos 
hodně probírána distanční péče a elektronizace zdravotnictví. 
Vzhledem k tomu, že za poslední rok a půl se díky 
koronavirové epidemii staly běžnou realitou e-recepty, 
distanční medicína, chat s pacientem, sdílení zdravotní 
dokumentace v aplikaci či online objednávání, bylo opravdu 
hodně o čem diskutovat. 

V těchto nových podmínkách, které s sebou přináší další 
elektronizace a vzdálená komunikace, nachází čím dál větší 
využití modul „Náhled pro lékaře“, který je k dispozici 
v lékárenském systému Mediox . 

 

Jedná se o webovou aplikaci, která lékaři umožňuje přímo 
v ordinaci sledovat dostupnost předepisovaných léčiv na 
skladě lékárny, a to včetně cenových relací. Aplikace současně 
umožňuje lékaři v ordinaci vybrat vhodný substitut, pokud 
požadovaný přípravek není k dispozici. Eliminuje se tak situace, 
kdy doktor předepíše přípravek, který lékárna nemá 
momentálně skladem. Pacient si tak ušetří zbytečnou návštěvu 
lékárny nebo obíhání několika lékáren v širokém okolí. To je 
v době, kdy se snažíme minimalizovat návštěvy, jen další plus. 

Jak to celé funguje? 

1) lékař v ordinaci vyšetří pacienta a stanoví diagnózu; 

2) lékař vyhledá nejlepší dostupný přípravek v lékárně; 

3) lékař vystaví pacientovi recept s doporučením, kde si 
přípravek lze určitě vyzvednout; 

4) pacient s receptem navštíví lékárnu. 

Náhled současně poskytuje doktorovi přímo v ordinaci 
kompletní informace o předepsaných lécích. V době změn, 
neustálých inovací a marketingových akcí ze strany farma-
ceutických firem, které chrlí přípravky pod novými a novými 
obchodními názvy, se jedná o nenahraditelnou službu. 

Modul „Náhled pro lékaře“ je webová aplikace. To znamená, 
že na straně lékaře je zapotřebí pouze počítač s přístupem 
k internetu a jakýkoliv webový prohlížeč, který lékař běžně 
používá. Například Explorer, FireFox nebo Chrome. Na počítači 
lékaře se nic neinstaluje a modul je naprosto nezávislý na 
programovém vybavení používaném v ordinaci lékaře.  

Lze to srovnat například s klasickým internetovým 
bankovnictvím. Banka poskytne přihlašovací údaje a uživatel 
získá zabezpečený přístup odkudkoliv, kde je internetové 
připojení. V tomto případě místo banky poskytuje přihlašovací 
údaje lékárna, která rovněž rozhoduje, jaká data a v jakém 
rozsahu lékaři zpřístupní. 

Jedná se o spolupráci, ze které má prospěch lékař, lékárna, ale 
i spokojený pacient. 
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VIDĚT A BÝT VIDĚN 
V jednom americkém filmu tvrdil vrátný, že to, zda společnost 
v nejbližší době zkrachuje nebo bude prosperovat, se nejlépe 
pozná podle kávy ve firemním automatu a nikoliv podle 
ekonomických ukazatelů. Když je káva kvalitní a dobrá, 
společnosti se bude dařit. V opačném případě je nejvyšší čas 
hledat si nové místo.  

Lakmusovým papírkem dnešní kovidové pandemie jsou počty 
potkávajících se lidí. Odborníci i politici sice poslední rok a půl 
definovali různé ukazatele počtu nemocných, onemocnělých, 
hospitalizovaných a ohání se reprodukčním číslem, ale 
metodiky výpočtu se neustále mění stejně jako omezení, která 
jsou na tato ukazatele navázána. Oproti tomu ochota lidí se 

scházet je jednoduše měřitelná a lehce průkazná!       
 

A podle počtu podzimních 
konferencí, seminářů a 
kongresů, které nebudou 
už jen online, to vypadá, 
že pandemie skutečně 

končí.       

Společnost Apatyka servis 
si velmi vysoce cení 
možnosti setkat se se 
svými klienty tváří tvář. 
Proto se také plánujeme 
naši účast na všech 
významných setkáních, 

které se ještě letos pro lékárníky uskuteční. Více informací 
najdete na našem webu: www.apatykaservis.cz.                         

Tajenku křížovky zašlete do 20. října 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 „KLIDNOU DOVOLENOU KRÁSNÉ LETNÍ ZÁŽITKY A NAČERPÁNÍ SIL“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

https://www.apatykaservis.cz/aktualne-2/akce/
mailto:Okenko@apatykaservis.cz?subject=Tajenka%20Okénka%20do%20Apatyky
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MEDIOX WIN MŮŽE 

KANDIDOVAT 
Nastávající měsíc je volební, a tak 

neuškodí zopakovat si pravidla.       
Aktivní volební právo má každý občan, 
který dovrší osmnácti let. Pasivní volební 
právo, to znamená právo být volen, pak 
každý občan, který má dvacet jedna let. 

Z tohoto pohledu MEDIOX ve verzi pro 
operační systém Windows má právo být 

volen.       Je to právě jedenadvacet let, 
co byl lékárenské veřejnosti představen 
oblíbený lékárenský systém v tehdy 
novém moderním prostředí oken. Našli 
se sice škarohlídové z řad konkurence, 
kteří nás osočovali, že je to zbytečně 
robustní nástroj a že jdeme s kanónem 
na vrabce, ale do pěti let měli program 
v prostředí Windows všichni větší 
konkurenti. A ti ostatní buď přešli na 
Windows o něco později, nebo rovnou 
jako tvůrci programů pro lékárny zanikli.  

 

První krůčky byly nejisté jako u každého 
novorozence. Ale už v roce 2000 získal 
náš lékárenský systém MEDIOX na 

mezinárodním veletrhu PRAGOMEDICA 
za svoji inovativnost prestižní cenu 
GRAND PRIX. Právě inovativnost se stala 
symbolem Medioxu i Apatyky servis. 

Cílem tři roky trvajícího vývoje 
lékárenského systému byla jednoduchá 
a přitom rychlá manipulace s počítačem 
na expedici. Využili jsme přitom všechny 
dostupné moderní technologie Windows 
včetně možnosti ovládání dotykovou 
obrazovkou. Lékárník na táře tak šetří 
čas, který může věnovat pacientovi.  

Na vývoji systému se podílelo na čtyřicet 
spolupracovníků z různých typů lékáren. 
Díky funkcím, které jsou v systému 
obsaženy, zaujal tento systém v krátké 
době jednu z nejvýznamnějších pozic na 
trhu lékárenských informačních 
systémů. 

Dvacet jedna let lékárenského systému 
Mediox v prostředí Windows znamená 
pro jeho uživatele jistotu kontinuálního 
vývoje, servisního zabezpečení a 
současně garanci zapracování všech 
funkcí, které jsou vyžadovány 
legislativou nebo je navrhnou přímo 
pracovníci lékáren. 

V roce uvedení do lékáren 
měl systém příznačný 
přívlastek Mediox 2000. 
Ale další vývoj se 
nezastavil a v současnosti 
už implementujeme náš 
systém Mediox 4000. 
Dnes tento program používá ke své 
spokojenosti více než třetina českých 
lékáren. 

Společnost 

Apatyka servis 

je spolehlivý partner 

za každé situace. 

Své služby 

poskytujeme našim 

lékárnám v dobách 

zlých i dobrých. 
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