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KDO S KOHO? 
Právě před deseti lety 
v roce 2011 jsme uvedli 
novou verzi oblíbeného 
systému pro lékárny 
Mediox 2000 Novum. Pamatujete? Jejímu uvedení předcházela 
anketa, jak se má nová verze Medioxu jmenovat a vítěz 

tenkrát získal notebook.       

Při té příležitosti jsme tehdy vydali malou šestnáctistránkovou 
brožuru, která seznamuje uživatele s výhodami použití tohoto 
moderního lékárenského systému vytvořeného a pracujícího 
výhradně v grafickém prostředí Windows. Přibližuje rovněž 
čtenáři další možnosti služeb poskytovaných společností 
Apatyka servis, ať už se jedná o užitečné programové 
nadstavby lékárenského systému, zajištění servisu nebo 
spolupráci v oblasti financování.  

Z dnešního hlediska je úsměvné, že jsme zdůrazňovali grafické 
prostředí Windows. Ale je třeba si uvědomit, že to bylo před 
deseti lety a podle nezávislého průzkumu tenkrát ještě většina 
lékáren používala program se zastaralým operačním systémem 
DOS, jak svědčí infografika zveřejněná v tehdejším únorovém 

čísle Okénka do Apatyky: 

Deset let a po operačním systému DOS pes neštěkne!       

Ale vraťme se k brožuře. 
Aby její čtení bylo ještě 
zajímavější, byla v textu 
ukryta jedna gramatická 
chyba. Lékárníci se vesměs 
ukázali jako velmi dobří 

češtináři a záměrnou chybu rychle odhalili. 
Během měsíce jsme byli zavaleni kupou 
správných odpovědí, a to od uživatelů 
lékárenského systému Mediox i od těch, 
kteří se jeho uživateli stali později. Možná 

právě pod vlivem té brožurky!        

Někteří čtenáři nás ale upozorňovali ještě na 
jednu chybu. Nelíbila se jim předložka „s“ ve 
spojení Vzájemné vazby mezi naší 
společností a lékárnou nejsou soupeřením kdo s koho, kdo 
vydělá na úkor druhého. 

Správnou odpověď nám poskytla až jazyková poradna Ústavu 
pro jazyk český Akademie věd ČR. Ve smyslu kdo vyhraje, 
používá čeština čtvrtý pád a tudíž předložka "s" je správně. 
Odborníci na jazykovědu učí tento jev na krásném příkladu, 
když se potká lev s tygrem: Šlo o to, kdo S koho, kdo Z koho 
bude mít večeři. Vysvětlení gramaticky naprosto správné, ale 
neodpovídající realitě. Každé z těch zvířat obývá jiné teritorium 

a ve volné přírodě se obvykle nepotkají.       

Jenomže otázka kdo s/z koho? mě napadá vždy při zprávách o 
koronaviru. A je úplně jedno, zda je to myšleno kdo nad kým 

zvítězí nebo kdo hoho sežere.      

Pandemie má dalekosáhlé dopady – zdravotní, sociální, 
politické, ekonomické i technologické. A jako vždy, když je 
někdo poražený, musí být taky někdo vítěz. Ne všechny firmy 
končí kvůli koronaviru v červených číslech. Existují společnosti, 
které se dokázaly přizpůsobit změněným podmínkám rychleji 
než jejich konkurence. Například dokázaly změnit sortiment i 
způsob poskytování svých služeb. Některé cestovní agentury 
začaly nabízet tuzemské zájezdy a pronájmy chat pro jednu 
rodinu, některé podniky textilního průmyslu se přeorientovaly 
na výrobu roušek, některé restaurace rozšířily nabídku 
o rozvoz jídel a přijímání objednávek po internetu. 

Otázka kdo s koho je vlastně vždy otázka toho, kdo dokáže 
rychleji reagovat na změněné podmínky. Před lety jsme jako 
první reagovali na rozvoj informačních technologií a předvedli 
lékárenský systém v prostředí Windows. A úspěch měřený 
podílem implementací na počtu lékáren na sebe nenechal 
dlouho čekat. Kovid je jen nová situace, kterou ti připravení 
zvládnou lépe! 

„Můžete přesvědčit čtyřicet odborníků 
jedním faktem, ale nepřesvědčíte 
jednoho hlupáka ani čtyřiceti fakty.“ 

Džaláleddín Balchí Rúmí,  perský básník a právník (1207-1273)       

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


 

spolupráce se školami 
společnost Apatyka servis podporuje praktické vzdělávání 

OKÉNKO DO APATYKY • PŘEDSTAVUJEME LISTOPAD 2021 

2019 

 

STRANA 2 

    

 

aše společnost patří k předním dodavatelům 
informačních technologií do lékáren. 
Lékárenský systém Mediox používají pracovníci 
každé třetí lékárny v České republice. A náš 
podíl v nemocničních lékárnách je ještě 

mnohem vyšší. Kromě vlastního lékárenského informačního 
systému Mediox poskytujeme svým klientům řadu nadstaveb 
z oblasti provozu, ekonomiky i marketingu, bez kterých si dnes 
nelze moderně řízenou lékárnu ani představit.  

Příští rok oslavíme třicet let od vzniku naší společnosti. To je 
více než jedna lidská generace. Obměna pracovníků u nás i na 
straně zákazníků je fenomén, se kterým musíme počítat. Proto 
jsme si plně vědomi významu kvalitní přípravy budoucích 
farmaceutů a jako dlouhodobí partneři lékáren jsme 
nápomocni v zajištění skutečně reálných podmínek studia. 

Už od roku 1993, tedy dva roky po vzniku naší společnosti, 
spolupracujeme s Farmaceutickou fakultou Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno. V počátcích se jednalo pouze 
o doplnění výkladu, kdy vyučující předváděl různé funkce 
lékárenského systému a studenti pasivně sledovali přednášku 
na třech počítačích. V dalších letech se rozšířil počet stanic 
s nainstalovaným systémem a studenti měli možnost 
vyzkoušet si jednotlivé operace podle předem připraveného 
návodu. Pro získání zápočtu bylo nutné zvládnout úkol 
samostatně. Momentálně má fakulta v Brně pro výuku 
k dispozici dvacet šest stanic se systémem Mediox, který 
pravidelně aktualizujeme včetně všech potřebných databází a 
číselníků. Každá stanice představuje samostatnou lékárnu a na 
všech je implementován identický stav skladu. Všichni studenti 
mají shodné výchozí podmínky a při své práci nejsou ovlivněni 
činností kolegů. 

 

Výuka lékárenského systému Mediox je zařazena v povinném 
předmětu LÉKÁRENSTVÍ a ročně jej absolvuje zhruba 200 
studentů pod vedením PharmDr. Lenka Smejkalová, Ph.D. 
Kromě toho je Mediox používán rovněž ve Fakultní lékárně 
VFU, kde každý student v pátém ročníku studia absolvuje 
povinnou stáž a v praxi si tak vyzkouší provádění běžných 
činností farmaceuta podporovaných systémem Mediox. 

 

 

 

 

Jedná se o skutečné propojení praxe s teoretickou výukou, 
které zajistí, že nastupující absolvent se ve svém prvním 
zaměstnání mnohem lépe a rychleji zorientuje a zapracuje, a 
to bez ohledu na používaný lékárenský systém. Jde přece 
o návyky a pochopení možností správného využití 
informačních technologií v lékárně. 

Ostatně dodáním a pravidelnou aktualizací lékárenského 
systému Mediox spolupráce nekončí. Naši kolegové se podíleli 
i na vypracování učebního textu Provoz lékáren II a každoročně 
připravují přednášku na téma novinky v informačních 
systémech pro lékárenství. 

Věrni Komenského myšlence, že 
nejefektivnější poznání je to, které 
vnímáme všemi smysly a které si 
můžeme prověřit a vyzkoušet, 
spolupracuje společnost Apatyka 
servis pravidelně s řadou dalších škol 
a vzdělávacích institucí, například 
s Katedrou sociální a klinické 
farmacie na Farmaceutické fakultě 
UK v Hradci Králové. Spolupracujeme i s vyššími a středními 
školami, s Vyšší odbornou školou Farmeko v Jihlavě nebo 
Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích a 
dalšími. Přístup k Medioxu a obecně používaným lékárenským 
systémům tak mají i budoucí farmaceutičtí asistenti.  

Kromě klasických škol ale spolupracujeme i s institucemi, které 
zajišťují další studium či rekvalifikace. Opakovaně se 
zapojujeme do výuky pro studenty dvouletého specializačního 
vzdělávání Zdravotnické prostředky  pořádaného Národním 
centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 
Výuka je zařazena do projektu specializačního vzdělávání, 
který je spolufinancován evropskými strukturálními fondy. 
Právě minulý týden proběhl v Brně odborný modul věnovaný 
výrobě, distribuci a legislativě týkající se zdravotnických 
prostředků včetně softwaru, který se přitom využívá. 

Společnost Apatyka servis se vždy snaží o oboustranně 
výhodnou spolupráci se svými zákazníky, s lékárnami. 
Obchodní vztahy, a vlastně žádné dlouhodobé vztahy, se 
nedají budovat, pokud se jeden z partnerů cítí poškozován. 
Systém Mediox i související služby poskytujeme školám i 
dalším institucím zdarma. Pro nás stejně jako pro lékárny je 
přínosem lépe připravení absolventi. Pro školy a samotné 
studenty je pak přínosem provázanost jejich studia s praxí. 

  

N 
„Naši učitelé nesmějí být podobni 
sloupům u cest, jež pouze ukazují, 
kam jít, ale samy nejdou.“ 

Jan Amos Komenský, učitel národů (1592-1670)    
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ODZVONILO 

SCHRÁNKÁM? 
(dokončení z minulého čísla) 

Posledně jsme psali, že od Nového roku 
se dále zrovnoprávňuje postavení 
datových stránek a klasického 
doručování listinných zásilek. Právnické 
ani podnikající fyzické osoby už 
nebudou moci vyhradit své schránky jen 
pro přijímání zpráv od úřadů. Musí svoji 
datovou schránku zpřístupnit všem, to 
znamená i jiným firmám nebo 
soukromým osobám. 

Při příjmu zpráv platí tzv. fikce doručení. 
To znamená, že zpráva se považuje za 
doručenou, i když se na straně příjemce 
nikdo k datové schránce nepřihlásí a 
zprávu si nepřečte. I to známe 
z úředních obálek. U datových schránek 
bude ale fikce doručení platná i pro 
poštovní datové zprávy, které si posílají 
firmy mezi sebou. Je to konec 
doporučených zásilek s nabídkami do 
výběrových soutěží, stejně jako se 
zasíláním faktur. Stejně tak neobstojí 
výmluvy, že zásilka nedorazila. 

Ve snaze podpořit elektronickou 
komunikaci bylo v době loňského 
nouzového stavu posílání poštovních 
datových zpráv bezplatné. Na jaře 
letošního roku snížila Česká pošta cenu 
jedné poslané zprávy z 15,- Kč na 5,- Kč 
včetně DPH. Posílání těchto zpráv je 
tedy mnohem lacinější než klasická 
pošta, o ceně doporučeného dopisu 
nebo zásilky do vlastních rukou ani 
nemluvě. Zprávy do datových schránek 
rovněž nepotřebují dopisní obálky a 
nemusíte je ani tisknout. To jsou další 
nezanedbatelné úspory. 

Datové schránky ke komunikaci se 
státní správou musí mít dnes povinně 
všechny právnické a podnikající fyzické 
osoby. Implicitně při jejich zřízení jsou 
nastaveny tak, že nepřijímají zprávy od 
jiných subjektů, společností nebo 
soukromníků. Schránky zřízené po 
Novém roce budou naopak automaticky 
nastaveny rovněž pro příjem těchto 
zpráv. A u již existujících datových 
schránek musí jejich majitelé zajistit 
změnu nastavení.      

NA VŠETKO NÁM 
TREBA ŠPECIALISTOU
Slavná hláška majora Terazkyho 
v podání nezapomenutelného Pavla 
Landovského ve filmu Černí baroni 
nejlépe vystihuje výsledky výzkumu 
Využívání informačních a komuni-
kačních technologií v domácnostech a 
mezi osobami v roce 2021, které tento 
měsíc zveřejnil Český statistický úřad. 

Údaje získali výzkumníci ve druhém 
čtvrtletí 2021 od 7 058 osob starších 
šestnácti let. Podle nich v tomto období 
provádělo běžně činnosti, jako je 
kopírování souborů mezi složkami nebo 
mezi zařízeními, 52 % osob.  

Zajímavé je, že při kopírování souborů a 
úpravě fotek jsou nejaktivnější studenti 
(91,8 % kopírování a 59,9 % foto) a 
hned po nich ženy v domácnosti 
(66,3 %, resp. 42,7 %), což zahrnuje i 
osoby na mateřské či rodičovské 

dovolené.      

Ostatně studenti jsou tahouni ve všech 
odpovědích ohledně digitálních doved-
ností a práce se softwarem. Vlastnímu 
programování, ať už v práci či ve svém 
volném čase, se věnovalo 5 % 
respondentů, z toho ale 13 % studentů 
a jen 7 % pracujících. Zdánlivě z toho 
vyplývá, že práce s informačními 
technologiemi, počítači, chytrými 
telefony či tablety je stále spíše náplní 
našeho volného času. Jako ekonomicky 
aktivní pracující už si na ně tolik času 
nenajdeme. Samozřejmě s výjimkou, že 
jsou naší pracovní náplní. 

ČSÚ realizuje obdobné výzkumy 
pravidelně a je zajímavé sledovat vývoj 
těchto ukazatelů v čase. Před deseti lety 
běžně kopírovalo soubory jen 7,8 % 
účastníků výzkumu o počítačových 
dovednostech. Samozřejmě, už tehdy 
byli nejpočetněji zastoupeni studenti 
(15,7 %) a hned po nich osoby na 
rodičovské dovolené (13,7 %). 

Zhruba sedminásobný nárůst za deset 
let nelze ale vysvětlovat jen růstem 
volného času, který počítačům a 
telefonům věnujeme. Informační 
technologie se stávají stále více a více 
součástí našeho života. Jejich ovládání 
patří dnes k základním gramotnostem. 
Nikde ve firmě nenajdete specialistu, 
který by pro zaměstnance kopíroval 
soubory. To je samozřejmá dovednost. 
Nebo znáte společnost, kde se při 
přijímacím pohovoru ptají, zda umíte 
kopírovat soubory v počítači? 

Tvorba prezentací sice nepatří k běžným 
úkonům na počítači a před deseti lety je 
pravidelně vytvářelo jen 2 % uživatelů. 
Ale už tenkrát tvořili více prezentací 
osoby na mateřské než zaměstnanci. 
Takže většinou šlo o upravené 
prezentace z dovolených či života 
nejmenších ratolestí.  

Digitální dovednosti 
nelze samozřejmě 
redukovat jen na kopírování souborů a 
úpravu fotek. ČSÚ letos rovněž sledoval 
schopnost uživatelů samostatně si 
instalovat program. Instalaci softwaru 
do počítače provedlo alespoň jednou za 
sledované čtvrtletí 21 % osob a 
stahování aplikací do telefonu či tabletu 
dokonce 40 % respondentů. Tady chybí 
srovnání s rokem 2011, protože v té 
době to pro naprostou většinu uživatelů 
byla vysoce specializovaná činnost, do 

které neměli odvahu se sami pustit.     

Tehdy se sledovalo připojení a 
nainstalování nového zařízení, například 
tiskárny či modemu, což v tom roce 
dělalo běžně jen 2,9 % respondentů. 
Zajímavé je, že v této otázce je nejvíc 
kladných odpovědí u zaměstnanců, dále 
osob na rodičovské dovolené a studenti 
jsou teprve třetí. Je to logické – studenti 
měli sice dovednosti, ale neměli peníze 
na zařízení, které by instalovali. 
V dnešním výzkumu dotaz na instalaci 
hardwaru naprosto chybí. Většina 
nových zařízení se instaluje technologií 
plug-and-play (připoj a hraj). Zasunout 
kabel tiskárny do zdířky počítače už 
nepatří mezi digitální dovednosti. 
Celý letošní dotazník má 157 otázek a 
zájemci o srovnání si ho mohou 
stáhnout na webu ČSÚ.   

https://www.czso.cz/documents/10180/142872020/06200421d.pdf/3795dc34-b63b-4348-a03a-c7bb050a49c8?version=1.1
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Gratulujeme! 
 

NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce října 2021 se stal 

 Radovan Dlouhý. 
 

 

Tomáš Jelen  

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
Společnost Apatyka servis se v minulosti pravidelně účastnila 
charitativního fotbalového turnaje pořádaného Domovem Sue 
Ryder, jehož výtěžek šel na podporu seniorů. Posledních osm 
let ale věnujeme naši podporu výchově nejmladší generace, 
která představuje naši budoucnost. 

Podporujeme proto projekt Českého červeného kříže a 
Evropské policejní asociace (EPA) zaměřený na osvětu a 
prevenci zejména menších dětí. Aby děti neměly pocit pouze 
nudného poučování, jsou v rámci projektu vydávány jednotlivé 
brožury v podobě omalovánek. Zábavnou formou hry se tak 
děti nenásilně učí, jak mají v nejrůznějších situacích reagovat. 

Některé z omalovánek jsou zaměřené rovněž na poskytování 
první pomoci, protože už i malé děti by měly vědět co dělat, 
když se samy nebo jejich sourozenci či kamarádi zraní. A 
hlavně jak takovým situacím předcházet. Při vybarvování 
obrázků si děti mimoděk osvojí důležité zásady první pomoci. 

Pro starší děti, ale i jejich rodiče, připravila EPA populárně 
naučnou ilustrovanou publikaci, která je zaměřena na 
bezpečnost dětí při práci s počítačem, používání internetu a 
pohybu na sociálních sítích. 

Před čtyřiceti lety byl neodmyslitelnou součástí každého 
pracoviště plakát vyzývající k úspoře energie. Často zobrazoval 
žárovku nebo vypínač s doprovodným textem „Nezapomněli 
jste zhasnout?“. Motivem těchto výzev bylo obvykle snižování

nákladů za elektrickou energii, ale šetření mělo i pozitivní 
dopad pro životní prostředí. To, co jedinec nebo firma dělá pro 
sebe, může někdy přinášet užitek celé společnosti. A obráceně 
to platí vždy. Dlouhodobá společensky prospěšná práce 
kohokoliv se dříve nebo později úspěšně promítne do výsledků 
jeho podnikání. A když už nic jiného, tak chtít a mít možnost 
někomu pomoci přináší určitě radost. Každý přitom může 
přispět podle svých možností. Je samozřejmé, že jiné možnosti 
má Fordova nadace nebo společnost Microsoft a jiné možnosti 
malá provozovna s jedním pracovníkem. 

Díky podpoře společnosti Apatyka servis a ostatním 
sponzorům mohou takové publikace vycházet a bezplatně být 
distribuovány do škol a do rodin. I naše společnost všechny 
výtisky, které jako donátor dostává, rozesílá dál svým 
klientům. Podobné činnosti zaměřené na osvětu nejmladších 
jsou důležité v každé době. Jejich význam ale ještě více vzrostl 
v tomto nelehkém čase, kdy je často omezen kontakt dětí 
s jejich vrstevníky a výchovný proces závisí na rodině více, než 
byli v minulosti rodiče zvyklí a než jsou dnes připraveni. Kdo si 
hraje, nezlobí – to je stará pravda našich babiček.  

 

Společnost Apatyka servis je ve svém oboru významným 
podnikem, a i když zatím nedosahujeme velikosti Microsoftu 

     , přispíváme na dobrou věc i díky vám, našim zákazníkům. 
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13. KONGRES PHARMA PROFIT 
O tomto kongresu, který proběhl v polovině října v Čestlicích, 
jsme informovali už v posledních dvou číslech našeho 
bulletinu. Jeho výjimečnost spočívala mimo jiné v tom, že to 
bylo po dlouhé době první větší fyzické setkání lékárníků. 

Ve srovnání s posledním fyzickým kongresem Pharma Profit, 
který se uskutečnil v Olomouci na podzim 2019, byl letos počet 
účastníků jen o 17 % nižší. Kromě kovidu mohl být důvodem i 
nižší počet bodů pro farmaceuty za účast na kongresu v rámci 
celoživotního vzdělávání.  

Většina z 212 účastníků letošního kongresu byli pracovníci 
lékáren a různých lékárenských uskupení. O jejich spokojenosti 
s programem svědčí i závěrečné hodnocení, kde zvolená 
témata označilo 98 % respondentů jako velmi přínosná a 
zajímavá. Jednotlivé prezentace pak ohodnotili jako ve škole 
známkami 1,17-1,75.                                

 
Kongres podpořilo i dvacet osm partnerů, z nichž jediným 
zlatým byla právě naše společnost Apatyka servis. Počet 
sponzorů na posledních kongresech PharmaProfitu je 
víceméně stejný, bez rozdílu, zda se konají online, fyzicky nebo 
kombinovaně. I to svědčí o dobré tradici a významu, který si 
tyto kongresy vydobyly u odborné veřejnosti. A tak se můžeme 
těšit na další setkání poslední březen opět v Čestlicích.              

Tajenku křížovky zašlete do 20. prosince 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 PRVNÍ VOLBA PRO LÉKÁRNU“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

mailto:Okenko@apatykaservis.cz?subject=Tajenka%20Okénka%20do%20Apatyky
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VIDĚT A BÝT VIDĚN 
V tom krátkém období mezi dvěma 
vlnami koronavirových omezení se 
uskutečnilo hned několik setkání pro 
lékárníky. O Pharma Profitu jsme 
podrobně informovali v minulém čísle 

Okénka do Apatyky a srovnání se 

statistikou je zveřejněno na předchozí 
stránce tohoto bulletinu. 

V říjnovém čísle rovněž vyšla pozvánka 
na setkání nemocničních lékárníků, které 

se uskutečnilo v polovině tohoto měsíce 
v Clarion Congress Hotel Olomouc. 

Jednalo se o kombinované setkání, jehož 
program byl online přenášen a mohli ho 
zhlédnout všichni registrovaní účastníci, 
kteří se nemohli fyzicky zúčastnit ať už 
z časových nebo zdravotních důvodů. 
Podle statistiky organizátorů bylo fyzicky 
přítomno 350 pracovníků lékáren a

například sobotní dopolední program 
sledovalo dalších 150 účastníků online. 

Samozřejmě na kongresu nemocničních 
lékáren nemohla chybět ani naše 
společnost, která se této akce účastní 
pravidelně už sedm let, kdy jsme byli na 
kongresu poprvé partnerem registrace. 
Náš lékárenský systém Mediox je 
implementován ve většině nemocničních 
lékáren napříč celou republikou.  

Letos v Olomouci jsme prezentovali 
mobilní terminál, který usnadní a 
zefektivní práci v lékárnách. A to nejen

  

při inventurách, ale prakticky při každé 
činnosti, kdy se musí pracovník 
pohybovat po skladu. 

Právě vyhlášený nouzový stav 
neumožňuje pokračovat v obdobných 
setkáních. Naše společnost proto 
podporuje i čistě online setkání. 

Aktuálně se jedná o III. Online 
konferenci Healthcomm Professional, 
jejíž prezentace jsou na webu dostupné 
až do 20. prosince 2021 a studiem na ni 
můžete získat až 25 bodů od ČLnK. Další 
akce, kterou podporujeme, je virtuální 
konference společnosti Angis, jejíž 
záznam je dostupný do 11. prosince. 

Mobilní terminál 

od společnosti 

Apatyka servis 

zrychlí a zefektivní 

práci ve skladě! 
 

Informujte se 

u svého poradce. 
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