odmeňovanie lekární
ohodnotenie práce lekárnikov
z pohľadu SLeK

ELEKTRONICKÉ
Z D R AV O T N Í C T V O

zdravotnícky trh čakajú
veľké legislatívne zmeny

OVEROVANIE ORIGINALITY LIEKOV
pilotný program overovania
sa spustí UŽ V MÁJI 2018

MEDIUM 01 2018
zo života
z čísla
farmaceutov
vyberáme
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naše úspechy
sú odmenou za nasadené úsilie
Rok 2017 bol pre MED-ART mimoriadne úspešný. Obchodný riaditeľ spoločnosti
MED-ART, PharmDr. Michal Holec, týmto konštatovaním uzatvoril hospodársky rok 2017.

slovenská lekárnická komora
je garantom konštruktívnej diskusie o odmeňovaní lekárov
Žiadajme spoločne, aby ohodnotenie lekárnikov zodpovedalo európskym štandardom
tejto profesie.

overovanie originality liekov
čo nás čaká a neminie
Začiatkom februára 2016 vstúpil v celej EÚ do platnosti delegovaný akt,
ktorý upravuje systém overovania liekov.

farmaceut jakub radí
10 pravidiel účinného merchandisingu v lekárni
Merchandising je spôsob organizovania a prezentácie produktov v lekárni
na základe vedeckého prieskumu.

klinická farmácia v praxi
pozvánka na XXVII. sympózium klinickej farmácie
Klinická farmácia je špecializovaný interdisciplinárny farmaceutický odbor,
ktorého úlohou je podieľať sa na bezpečnom a racionálnom používaní liekov.
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Akreditované odborné semináre
pre farmaceutov a farmaceutických laborantov

PharmDr. Michal Holec
obchodný riaditeľ spoločnosti MED-ART

Naše úspechy
sú odmenou
za nasadené úsilie
Rok 2017 bol pre MED-ART
mimoriadne úspešný. Obchodný
riaditeľ spoločnosti MED-ART,
PharmDr. Michal Holec, týmto
konštatovaním uzatvoril
hospodársky rok 2017.
Zaujímalo nás, v čom spočíva táto
mimoriadna úspešnosť spoločnosti.

MED-ART v roku 2017 zvýšil svoj podiel na trhu až na 21%.
Aké faktory ovplyvnili tento výsledok?
Predovšetkým zlepšená dostupnosť tovaru, kvalita poskytovaných služieb
a výhodnosť obchodných podmienok, ktoré MED-ART poskytuje svojim
odberateľom – verejným lekárňam.

Práca v lekárni za tárou alebo vo
výdajni zdravotníckych pomôcok
prináša každý deň množstvo otázok
zo strany pacientov – zákazníkov,
hľadajúcich odbornú pomoc a radu.

MED-ART pre vás aj v roku 2018 pripravuje v rámci projektu
MED-ART educatio už tradične aktuálne a kvalitne spracované témy.
Prednášajúci sú pripravení zodpovedať vaše otázky a zborník prednášok,
ktorý dostávate na našich podujatiach, vám poslúži na osvieženie
informácií.

Čo považujete za najväčší obchodný úspech uplynulého roka?
Jednoznačne posilnenie trhovej pozície spoločnosti MED-ART na
slovenskom liekovom trhu. Viac ako každý piaty liek spotrebovaný na
Slovensku dodá do lekární naša spoločnosť a to už nie je maličkosť.
MED-ART je aktuálne distribútor s výrazne najširším sortimentom (viac ako
32 000 položiek v aktívnom portfóliu). Aj vďaka tomu sme v roku 2017
mesačne realizovali unikátnu dodávku v priemere do 1 600 verejných
lekární (z celkovo 2 000 v SR), ročne do viac ako 1 970. Na Slovensku
dnes veľmi ťažko nájdete verejnú lekáreň, ktorá by s MED-ARTom viac
alebo menej nespolupracovala.

Orientovať sa v množstve OTC, Rx
liečiv či zdravotníckeho materiálu pri
neustálej obmene a rozširovaní
sortimentu na trhu prináša potrebu
pravidelných a kvalifikovaných
informácií.

Úlohou vzdelávacieho projektu je naplniť pravú podstatu edukácie
súvisiacu s rozvojom osobnosti, preto sme okrem vzdelávania
zahrnuli do programu seminárov aj školenie a nácvik praktických
zručností prioritne v oblasti farmácie, nevynímajúc podnikateľské
témy ako sú informačné systémy a softvérové riešenia.
n Semináre sú zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK
a SK MTP.
n Pre lepšiu dostupnosť sa semináre konajú po celom území Slovenska.
n Prednášky vyberáme podľa aktuálnych potrieb, sezónnosti a žiadanosti.
n Domáci i zahraniční prednášajúci, zúčastnené farmaceutické
spoločnosti sú zárukou kvality a odbornosti.

Dobrý manažér vstupuje do nového roku s novými víziami a cieľmi.
Aké ciele si do roku 2018 stanovil obchodný riaditeľ spoločnosti MED-ART?
Dobrá otázka... Keďže patrím k ľuďom, ktorí kladú dôraz predovšetkým na
dlhodobé ciele, budeme v roku 2018 naďalej pokračovať v dlhodobej vízii
spoločnosti MED-ART – byť stabilným partnerom slovenského lekárnika,
ktorému chceme zabezpečiť najlepšie obchodné podmienky na trhu. Našim
obchodným partnerom chceme v distribúcii zabezpečovať naďalej najširší
sortiment, najkvalitnejšie zákaznícke služby a najlepší projekt siete lekární
pre individuálnych majiteľov – Vaša Lekáreň. My v MED-ARTe nemáme inú
alternatívu v rámci obchodnej stratégie ako možno naši spolusúťažiaci.

dávame
do pozornosti

Neinvestujeme zdroje do vytvárania vlastnej siete lekární, ale do
najlepšieho projektu pre verejné lekárne na Slovenskom trhu – Vaša
Lekáreň. Aj vďaka tomu je projekt Vaša Lekáreň dnes o krok pred
ostatnými. Reálne tvorí hranice tohto segmentu (prvá televízna reklama
v rámci segmentu virtuálnych sietí, kupónová knižka, zmysluplné odborné
vzdelávanie farmaceutov). V MED-ARTe si totiž uvedomujeme, že ak sa
bude dariť nášmu zákazníkovi – slovenskému lekárnikovi, bude sa dariť
aj nám.

Termíny seminárov v roku 2018:
24. 3. 2018
21. 4. 2018
19. 5. 2018
22. 9. 2018

Hotel Senec, Senec
Hotel Bešeňová, Bešeňová (pre laborantov)
Hotel Atrium, Nový Smokovec
MED-EXPO a V. Zoborské lekárnické dni,
Výstavisko AX, Nitra
13. 10. 2018 Hotel Sitno, Vyhne

Prihlásiť sa môžete na: seminare@med-art.sk
alebo prostredníctvom nášho regionálneho obchodného zástupcu.

tradícia, odbornosť, inovácie
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Aká je
hodnota
života?

Iba jeden a polročné dievčatko
Terezka trpí neuroblastómom –
zákerným agresívnym ochorením.
Neuroblastóm je typ rakoviny, ktorá
vyrastá z abnormálnych nervových
buniek v tele, najmä v žľazách nad
obličkami. Ide o jeden z najčastejších druhov rakoviny v detstve.
Malá Terezka spočiatku odmietala
jesť a bola plačlivá. Následne prišli
vysoké teploty a opuch oka. Rodičia
boli presvedčení, že ide o virózu,
ale keď sa stav dievčatka zhoršoval,
obrátili sa na lekárov. Terezke po
viacerých vyšetreniach objavili
v oblasti nadobličiek 2 neuroblastómy veľkosti 6x6 centimetrov.
Vo svetle týchto udalostí bola
okamžite hospitalizovaná na
onkologickom oddelení Detskej
fakultnej nemocnice v Banskej
Bystrici.

Ing. Mikuláš DUNDA, MPH
Key Account Manager Hospital MED-ART

Odpovedať na túto otázku sa dá
z viacerých pohľadov.
Farmakoekonomický pohľad,
ktorým sa meria prínos lieku, je
pomerne exaktný. Hodnota prínosu
lieku sa meria cez parameter QALY,
pridané roky kvalitného života.
Ak je požadovaná cena za 1 QALY
vyššia ako 41-násobok priemernej
mzdy (cca 37 000 eur), tak liek
nebude kategorizovaný. Je totiž
príliš drahý v porovnaní so svojím
prínosom. Reálny život však často
nie je o matematickej logike, ale
o konkrétnych ľudských osudoch.

Qarziba 4,5 mg/1 ml koncentrát
na infúzny roztok
1 ml koncentrátu obsahuje 4,5 mg
dinutuximabu beta. Každá injekčná
liekovka obsahuje 20 mg
dinutuximabu beta v 4,5 ml.

...

Pre rodičov to bol veľký šok a nemocnica sa stala ich druhým domovom.
Ich dcéra následne absolvovala osem základných chemoterapií a operáciu,
počas ktorej sa lekárom podarilo vyoperovať z brucha nádor. Nanešťastie
jej metastázy stihli zasiahnuť kosti a na liečbu nereagovali. Usmiate
dievčatko bojovalo v nemocnici o prežitie od začiatku leta. Jej otec prišiel
vplyvom udalostí v novembri o prácu lesníka a naďalej žili z úspor, ale
s vedomím, že dcérka má nádej na vyliečenie, sa rodičia nevzdávali.
Keď chemoterapia naďalej nezaberala, riešenie našiel primár detskej
onkológie v Banskej Bystrici MUDr. Pavel Bician, ktorý navrhol liečbu
liečivom Dinutuximabom. Táto liečba je však finančne veľmi náročná
a poisťovňa ju neprepláca, pretože tento liek u nás nie je kategorizovaný
ani štandardne aplikovaný nikde v EÚ. Ak je podľa slovenskej legislatívy
liek registrovaný, ale nekategorizovaný, ako v tomto prípade, znamená to,
že nie je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.
Nekategorizované lieky môže pacient získať iba na takzvanú výnimku. Tú
môže udeliť zdravotná poisťovňa, v ktorej je pacient poistený. Pavel Bician
spolu s rodinou odoslali do poisťovne žiadosť na schválenie úhrady lieku
Dinutuximab beta, ktorý sa stal poslednou šancou na Terezkine uzdravenie.
„Dinutuximab beta je indikovaný na liečbu vysoko rizikového neuroblastómu
u pacientov vo veku od 12 mesiacov, ktorým bola predtým podaná úvodná
chemoterapia a dosiahli aspoň čiastočnú odpoveď, po ktorej nasledovala
myeloablatívna liečba a transplantácia kmeňových buniek,“ spomína
v žiadosti do poisťovne primár Bician. Od kompetentných prišla zdrvujúca
odpoveď o zamietnutí preplatenia liečby stojacej 200 000 Eur. Zničení
rodičia boli pre dobro svojho dieťatka pripravení predať vlastný byt, aby si
liek mohli dovoliť. O ich ťažkej situácii verejnosť upovedomili médiá, na
ktoré sa zúfalí rodičia obrátili. Následkom toho sa rodina dočkala veľkej vlny
pomoci a podpory od priateľov aj neznámych, ktorí boli ochotní prispieť
Terezke na liečbu z vlastných zdrojov. Ľudia sa s rodičmi dennodenne
spájajú cez sociálne siete alebo telefonicky a ponúkajú rôzne čiastky na
záchranu krehkého zdravia šťastného dievčatka so smutným osudom.
O tento prípad sa začal zaujímať aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker,
ktorý sľúbil pomoc pri riešení problému s ťažko dostupnou liečbou
a rozhodol sa intervenovať do prípadu svojou komunikáciou so zdravotnou
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poisťovňou, keďže, ako povedal,
„zdravotná poisťovňa má
v individuálnych prípadoch zo zákona
možnosť odsúhlasiť aj úhradu lieku,
ktorý nie je kategorizovaný“.
Rozhoduje sa tak na základe
posúdenia individuálneho prípadu
a možností. „Ja už som
v desiatkach prípadov komunikoval
so zdravotnými poisťovňami
a intervenoval som. A budem aj
v tomto prípade. Ak je akákoľvek
šanca, že tento liek môže dievčatku
pomôcť, budeme intervenovať,“
dodal Drucker.

lieky dlhodobo spolupracovala
s výrobcom na procesoch
súvisiacich s dovozom tohto lieku
na Slovensko. Okamžite po
schválení úhrady liečby boli
zrealizované logistické kroky
na zabezpečenie jeho dodania.
V enormne krátkom čase bolo
zrealizované verejné obstarávanie,
v ktorom sme ponúkli najnižšiu cenu
a už nasledujúci deň po objednaní
lieku nemocnicou sme doviezli
produkt na Slovensko, aby v čo
najkratšom čase mohla byť začatá
terapia.

Následné rokovania nemocnice
so zdravotnou poisťovňou dopadli
pozitívne a zdravotná poisťovňa
súhlasila s kompletnou úhradou
nákladnej liečby Detskej Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Banskej
Bystrici. Začiatok liečby bolo nutné
zrealizovať čo najskôr, pretože kým
rokovania spomaľovali proces,
Terezkin stav sa každým dňom
zhoršoval a jej telo ohrozovali
metastázy. Okrem schválenia lieku
poisťovňou a úradmi sa vyskytol
problém aj s jeho dostupnosťou,
resp. následnými administratívnymi
krokmi súvisiacimi s verejným
obstarávaním.
V tejto fáze vstúpila do procesu
spoločnosť MED-ART, ktorá
v súlade so svojou filozofiou
prinášať na slovenský trh inovatívne

Rodičia neskrývajú radosť a veria,
že vďaka tomuto terapeutickému
postupu sa ich dcérka uzdraví.
Dojatá rodina ďakuje ministrovi,
poisťovni, nemocnici a všetkým
ľuďom, ktorí sa podujali na
záchranu a poskytli tak dieťaťu
šancu prežiť a vyhrať tento ťažký
boj s ochorením. Sme radi, že aj
MED-ART prispel svojou troškou
k riešeniu tohto problému. Aj keď
pred malou Terezkou je ešte dlhý
boj, všetci veríme, že bude
úspešný.
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Dinutuximab beta je chimerická
humánna/myšia monoklonálna
protilátka IgG1 vytvorená v bunkovej
línii cicavcov (CHO) technológiou
rekombinantnej DNA. Qarziba
obsahuje dinutuximab beta, ktorý
patrí do skupiny liekov nazývaných
monoklonálne protilátky. Sú to
proteíny, ktoré konkrétne rozpoznávajú a viažu sa na iné jedinečné
proteíny v tele. Dinutuximab beta sa
viaže na molekulu známu ako
dizialogangliozid 2 (GD2), ktorá sa
nachádza na rakovinových bunkách,
a tak sa aktivuje imunitný systém
tela, čo spôsobí, že napadne
rakovinové bunky. Liek Qarziba sa
používa na liečbu neuroblastómov,
pri ktorých je vysoké riziko
opätovného výskytu po súbore
liečby, ktorá zahŕňa transplantáciu
kmeňových buniek za účelom
opätovného vybudovania imunitného
systému. Používa sa aj na liečbu
neuroblastómov, ktoré relabovali
alebo ich nebolo možné úplne
vyliečiť predchádzajúcimi terapiami.
Podáva sa intravenóznou infúziou
zvyčajne s použitím špeciálnych
katéterov a pumpy. Počas infúzie
a po nej sa pravidelne kontrolujú
vedľajšie účinky súvisiace s infúziou.
Liek Qarziba je podávaný v piatich
liečebných cykloch po 35 dní
a infúzia trvá 5 alebo 10 dní na
začiatku každého cyklu.
Odporúčaná dávka je 100 mg
dinutuximabu beta na meter
štvorcový povrchu tela na liečebný
cyklus. U pacientov s históriou
relabovanej / refraktérnej choroby
a u pacientov, ktorí nedosiahli úplnú
odpoveď po prvolíniovej liečbe, sa
má liek Qarziba kombinovať
s interleukínom 2 (IL 2).
Použitie lieku Qarziba je obmedzené
len na nemocničné prostredie a musí
sa podávať pod dohľadom lekára,
ktorý má skúsenosti s používaním
onkologických terapií. Smie ho
podávať len zdravotnícky pracovník
pripravený zvládnuť ťažké alergické
reakcie vrátane anafylaxie, a to
v prostredí, v ktorom sú okamžite
dostupné všetky resuscitačné
podporné zariadenia.
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o ochrane osobných údajov myslieť, čo chceme, ale tak znie zákon.
Zákon ani len nepredpokladá neexistenciu preskripčného záznamu bez
podpisu lekára a zároveň zákon určuje, že komunikačným partnerom lekárne
pri realizácii preskripčného záznamu je zdravotná poisťovňa. Pri týchto rýdzo
elektronicky predpísaných liekoch zákon o akomkoľvek poplatku ani len
neuvažuje.

Slovenská lekárnická komora
je garantom konštruktívnej diskusie
o odmeňovaní lekární

Vlani ubehlo dvadsať rokov od
okamihu, keď som sa prvýkrát
postavil za táru. V tých časoch
po prvom ročníku nasledovala
trojtýždňová prax – zrejme preto,
aby potenciálny farmaceut
po rýchlej konfrontácii s realitou mal
dostatočný priestor si svoje budúce
povolanie relatívne bezbolestne
rozmyslieť. Bol som prvák,
dostatočne vyplašený, ale aj
dostatočne zvedavý a hlavne veľa
si pamätajúci.

PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident Slovenskej lekárnickej komory

Jedna z mnohých tém, ktorými
vtedajšie lekárenstvo žilo, bola
začínajúca informatizácia a s ňou
súvisiace nové úlohy a povinnosti.
Napríklad relatívne nová povinnosť
„zadávať hlavičky“ a úvahy o tom,
kto a prečo to má robiť. Prvotné
prísľuby o tom, že spracovanie
lekárskych predpisov pre potreby
zdravotných poisťovní budú tieto
hradiť, rýchlo odišli do stratena
a „retaxácia“ podľa čoraz
nezmyselnejších kritérií sa stala
bezplatnou samozrejmosťou.
Päť rokov na to som už ako čerstvý
absolvent položil šéfke naivnú
otázku, komu fakturuje
pohotovostnú službu. Nikomu.
Zvykové právo, ktorým funguje táto
„pohotovosť“ v každom okrese inak,
sme prijali ako povinnosť a len
občas zaznela pravda, že ide
o bezplatnú láskavosť, ktorú stovky
lekárnikov poskytujú tejto
spoločnosti s dokázateľnou
pochybnosťou objektívnej potreby
tejto služby. Potom však prišli
obchodné domy a dobrovoľníci,
ktorí svojím prevádzkovým časom
pochovali akúkoľvek šancu
na diskusiu o odmeňovaní
pohotovostnej služby.
Roky plynuli a aj všeobecne
rozšírená nepravda, že „lekáreň má
zisk 21 %“, sa dožila svojej reformy
v podobe plošných znížení cien,
degresívnej marže a referencovania.

Ak má pacient v ruke lekársky predpis (papier), tak tento buď obsahuje
alebo neobsahuje tzv. identifikátor preskripčného záznamu. Ten nie je
legislatívne definovaný a tak iba z kontextu vývoja príslušnej legislatívy
možno usúdiť, že je to „niečo“, čo umožňuje lekárnikovi vidieť pacientov
preskripčný záznam a realizovať výdaj. Ak lekársky predpis také „niečo“
obsahuje, je od sedemnásťcentového poplatku oslobodený, ak neobsahuje,
pacient sedemnásť centov platí.

V uplynulých týždňoch sa objavili
rôzne výklady novej legislatívy (aj)
v kontexte sedemnásťcentového
poplatku za spracovanie lekárskeho
predpisu. Ich spoločným
menovateľom je podsúvanie
existencie viacerých druhov
lekárskych predpisov a z toho
vyvodenej povinnosti lekárnika
uvažovať nad tým, o aký druh ide
a na základe tejto úvahy určovať
výšku poplatku. A tak sa nestíham
čudovať nad pojmami ako
„papierový recept“, „elektronický
recept“, „podpísaný elektronický
recept“, „nepodpísaný elektronický
recept“ či dokonca „nesprávne
podpísaný elektronický recept“.
Ani jeden z týchto pojmov nemá
oporu v legislatíve. Existujú iba:
n lekársky predpis – papierové
tlačivo so všetkými povinnými
náležitosťami ako doposiaľ
n preskripčný záznam –
elektronický záznam, ktorý
v zásade obsahuje rovnaké údaje
ako lekársky predpis.

Zhodou šťastných náhod všetky
objektívne námietky narazili na
neotrasiteľný protiargument –
lekární je veľa, ponúkajú zľavy
a odmeňujú pacientov za recepty.
V tom čase som už trochu
funkcionárčil a verte, je to milý pocit
vidieť lekárne oblepené jedno- či
dvojeurovkami metrového priemeru
a na druhý deň si sťažovať, že sú
nízke marže.
Medzitým bol ministrom doktor Zajac,
ktorý zaviedol dvadsaťkorunové
poplatky za „štatistické spracovanie“.
Pamätníci vedia, že pätnásť korún
bolo príjmom zdravotnej poisťovne
a päť korún príjmom lekárne.
Dodnes netuším, akú trojnásobnú
prácu so spracovaním lekárskych
predpisov mala v porovnaní s nami
zdravotná poisťovňa a zrejme to
netušili ani nasledujúci ministri,
keďže z legendárnych Zajacových
dvadsaťkorunáčok sa do dnešných
dní udržal v zásade iba päťkorunový
(teda sedemnásťcentový) poplatok
pre lekárne.
Táto historická exkurzia je
tragikomickou ukážkou
nezvládnutia regulačnej úlohy štátu.
Nie sme v tom sami, smiešne
debaty o kadejakých
pseudopoplatkoch fungujú naprieč
celým zdravotníctvom. Prosím vás
preto – nepridávajme sa k nim.
Dvadsať rokov pseudoriešení
už stačilo.
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Pri predpisovaní lieku na lekársky
predpis (papier) je lekár POVINNÝ
vytvoriť preskripčný záznam
a zároveň má možnosť sa
s pacientom dohodnúť, že mu
„papier“ nedá a ten si lieky vyberie
na základe preskripčného záznamu
v lekárni, ktorej jednoducho oznámi
svoje rodné číslo. Môžeme si o tejto
svojráznej metóde fackujúcej zákon
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Nikde nijaký právny predpis nedáva lekárnikovi ani kompetenciu a ani
povinnosť skúmať akési elektronické podpisy. Úvahy, ktoré nám také niečo
zverujú do rúk, treba aktívne a nahlas odmietnuť. Náročne sme sa zbavili
zodpovednosti za formálne chyby lekárskych predpisov či za nesprávne
preskripčné obmedzenia, ktoré sme na vlastné náklady v rozpore s legislatívou
znášali. Na konci dňa niesol finančnú zodpovednosť za nespôsobené chyby
vždy lekárnik. Prečo si teraz vymýšľame novú povinnosť? Prečo zrazu
túžime kontrolovať akési podpisy? Aby sme si zvykli? Tak ako sme si zvykli
na hlavičky a pohotovosť? A aby o pár týždňov niekomu v niektorej poisťovni
skrsol skvelý nápad nového dôvodu nepreplatenia lekárskeho predpisu?

Každá poctivá práca má mať svoju odmenu. Aj administratíva pre poisťovňu
či ktorýkoľvek orgán (prečo podávame hlásenia samosprávnemu kraju
či ministerstvu hospodárstva bezodplatne?). Aj lekárenská pohotovostná
služba, ktorej nová definícia je momentálne v legislatívnom procese a ako
jediná má byť v rozpore s Ústavou bezplatná. Buďme si vedomí nie iba ceny,
ale aj hodnoty našej práce a nedevalvujme túto hodnotu insitným
marketingom.
Budem nástojčivo a konzistentne žiadať, aby ohodnotenie lekárnikov
zodpovedalo európskym štandardom tejto profesie. Žiadajme to spoločne –
nie iba vyhláseniami, ale hlavne postojom k našej práci a zdravým
sebavedomím pri určovaní jej ceny a hodnoty.
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Je najvyšší čas
zaoberať sa prípravou
na overovanie
originality liekov

Prečo a ako budeme špeciálny kód pre lieky používať
Nový systém overovania liekov má pomôcť najmä proti ich falšovaniu.
Falšované lieky predstavujú vážne ohrozenie zdravia svojich užívateľov.
Ich výroba a predaj spadajú dokonca pod kriminálne činy. Podľa informácií
WHO boli na trhu zaznamenané falzifikáty liekov, ktoré sa prezentujú ako
pravé lieky s registráciou, obsahujú účinné a pomocné látky nízkej kvality
a v nesprávnych dávkach. Najčastejšie sú falšované lieky na liečbu
psychických ochorení, liečbu vysokého tlaku, antibiotiká, cytostatiká, lieky
na liečbu erektilnej dysfunkcie, prípravky na chudnutie a iné.
WHO vo svojej správe uvádza, že odhadom 50 až 90 percent liekov
kúpených cez internet, pri ktorých nie je uvedená fyzická adresa, je
falošných.

Hraničný termín je 9. 2. 2019
Európska únia v záujme boja proti falzifikátom prijala legislatívu, ktorá
členské štáty zaväzuje zaviesť elektronický systém, ktorý bude overovať
pravosť liečiv pri výdaji. Jedná sa o Smernicu EÚ 2011/62 / EU – tiež
nazývanú smernica o falzifikátoch liečivých prípravkoch (Falsified Medicines
Directive, resp. FMD). Nariaďuje, aby systém prevádzkovala nezisková
organizácia zriadená farmaceutickými spoločnosťami, distribútormi
a lekárnikmi. Do 9. februára 2019 musia mať všetky lieky vydávané na
predpis ochranné prvky obalu, z ktorých bude zrejmé, že s ním nebolo
manipulované a jedinečný dvojrozmerný matrix kód. Prostredníctvom neho
sa bude overovať pravosť liekov pri výdaji pacientom.

Overovanie originality liekov

Ako to je na Slovensku
Po vyše ročnej prípravnej práci bola u nás v júli 2017 zaregistrovaná
nezisková organizácia Slovenská organizácia pre overovanie liekov SOOL.
Hlavným cieľom SOOL je vyvinúť, implementovať a prevádzkovať efektívny
systém overovania pravosti liekov v Slovenskej republike. Vývoj systému
je zmluvne dohodnutý so Service providerom spoločnosťou ARVATO
– Bertelsmann SE & Co. KGaA z Nemecka. Zakladajúcimi členmi SOOL sa
stali zástupcovia výrobcov a držiteľov povolenia na uvedenie liekov na trh
(AIFP a GENAS) spolu s predstaviteľom veľkoobchodných distribútorov
liekov (AVEL) a osôb, ktoré sú oprávnené dodávať lieky verejnosti (SLeK).
Odborným riadiacim orgánom SOOL je predstavenstvo, ktoré pracuje
v zložení MUDr. Miroslav Lednár (AIFP) – predseda, Pharm Dr. Michaela
Palágyi, PhD (GENAS) – podpredseda, RNDr. Jozef Pospíšil (AVEL) – člen
a Mgr. Tomáš Turiak (SLeK) – člen. Zastupovanie SOOL navonok
zabezpečuje výkonný riaditeľ Ing. Roman Guba.

čo nás čaká a neminie

Možno ste sa už stretli alebo sa v najbližších dňoch stretnete s obalom
lieku, ktorý má okrem čiarového EAN kódu aj 2D matrix kód. Začiatkom
februára 2016 vstúpil totiž v celej EÚ do platnosti delegovaný akt, ktorý
upravuje systém overovania liekov. Farmaceutické výrobné spoločnosti
už dnes začínajú postupne do svojich výrobných liniek integrovať tlačový
mechanizmus, ktorý zabezpečí potlač obalu 2D matrix kódom, tzv.
„jedinečným identifikátorom“.

RNDr. Jozef Pospíšil
výkonný riaditeľ AVEL z. z. p. o.

Identifikátor je jedinečná sekvencia nesená dvojrozmerným čiarovým
kódom, ktorý umožňuje identifikáciu a overenie jednotlivého balenia lieku,
na ktorom je vytlačený. Výrobca doň zakóduje názov, liekovú formu, silu,
veľkosť balenia a typ balenia, numerickú alebo alfanumerickú sériu max.
o 20 znakoch (tzv. sériové číslo), vnútroštátne úhradové číslo, číslo šarže
a dátum použiteľnosti. Pritom kód, sériové číslo a vnútroštátne úhradové
číslo musia byť čitateľné aj okom. Povinnosťou výrobcu je nahrať dáta
do európskeho úložiska a následne do národných úložísk, kde sa budú
informácie o ochranných prvkoch liekov triediť a uchovávať.
V ktoromkoľvek bode dodávateľského reťazca tak bude možné jednotlivé
balenia liekov identifikovať a overovať ich pravosť. Okrem identifikátoru
musí výrobca zabezpečiť a umiestniť na obale lieku ochranný prvok, ktorý
umožní overenie, či sa s obalom lieku nemanipulovalo. Oba tieto prvky by
mali pacientov ochrániť nielen pred rizikom falšovania, ale aj pred bežnými
chybami, ku ktorým môže dôjsť pri výdaji liekov.

Pripravte sa v predstihu
– pilotný program overovania už v máji 2018
Je najvyšší čas sa tejto problematike venovať, pretože SOOL spustí už
v máji t. r. pilotnú prevádzku. Veľkodistribútori a lekárne, ktoré sa
dobrovoľne prihlásia, budú mať za cieľ preveriť fungovanie informačného
systému, čítačiek a aj technické a logistické parametre. Nové kódy sa
teda zatiaľ objavia len na menšom množstve liekov a čítačky len
v niektorých lekárňach, s ktorými sa organizácia SOOL na skúšobnej
prevádzke dohodne. Tieto lekárne si síce budú musieť zaobstarať čítačky
skôr, ale vďaka tomu budú v predstihu dobre pripravené.
V dôsledku prijatej európskej legislatívy si čítačky budú musieť
zaobstarať postupne všetky lekárne. Bez zapojenia do systému
overovania pravosti liečiv po 9. 2. 2019 nebude možné vydať žiadny liek
na predpis!!!

10 l

l

11

www.med-art.sk

Európsky registračný systém

MEDIUM 01 2018
zo života farmaceutov

Základom európskeho registračného systému je tzv. centrálny „hub“ alebo
„európske úložisko“, ktoré ako jediné umožňuje zadanie kódov pre
výrobcov. Toto úložisko je spojené s národnými úložiskami, ktoré
obsahujú národné informačné databázy a slúžia ako overovacie platformy,
ktoré môžu lekárne alebo iné oprávnené strany používať k overeniu
pravosti balenia lieku pred tým, ako dôjde k jeho „vyradeniu“ zo systému
pri výdaji pacientovi.

Európsky
registračný
systém

Koncept overovania
liekov v rámci smernice
č. 2016/161/EÚ

Povinnosti a úlohy pre lekárnikov – nebude to najlacnejšia záležitosť
V súvislosti s overovaním pravosti liekov a prevádzkou registračného
systému sa musia všetky lekárne, vrátane nemocničných, zosúladiť
so svojimi dodávateľmi lekárenského softvéru, zaviesť aktualizované
informačné systémy na skenovanie 2D matrix kódov produktov, vrátane
implementácie overovacej funkcionality do týchto systémov. Implementácia
systému verifikácie v roku 2019 bude vyžadovať online prepojenie každej
lekárne a pripojenie na národnú databázu.
Na prečítanie kódu 2D matrix nestačí bežný skener s červeným lúčom. Je
potrebné použiť skener na 2D kódy, teda bude nutné zakúpiť nové skenery.
Cena jedného sa pohybuje od 300 do 500 €.
Taktiež sú lekárne povinné registrovať sa do spomínaného registračného
systému, ktorý bude spravovať SOOL, teda získať certifikáty a prístupové
práva.
Samozrejme, netreba zabudnúť na vyškolenie svojich zamestnancov na
verifikačný proces.

Ako identifikátor overí pravosť liekov
Výrobca nahrá pri výrobe do európskeho registračného systému všetky
identifikačné čísla vyrobených liekov. Distribútor a lekárnik pri vydávaní
lieku načíta skenerom kód. Cez online prepojenie s národným a európskym
registračným systémom sa overí platnosť kombinácie GTIN a sériového
čísla, zároveň sa skontroluje exspirácia a prípadne, či sa daná šarža
nesťahuje. Pri výdaji lieku pacientovi v lekárni sa potom automaticky ku
kódu lieku nastaví stav „predaný“ a už sa nebude môcť opäť vydať.

Kto to zaplatí
Po 9. 2. 2019 bude povinnosťou každej lekárne verifikovať vydávané lieky
a hlásiť prípadne zistené falzifikáty. Prístup k registračnému systému, ako aj
samotná registrácia, je pre lekárne bezplatná. Lekárne sú ale zodpovedné
za vhodné hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce pripojiť sa na
registračný systém vrátane finančného krytia tohto vybavenia. Podľa
odhadu dodávateľov lekárenského informačného systému budú náklady na
prevádzku predstavovať sumu minimálne 1 500 až 2 000 € v priemere na
jednu lekáreň. V tejto cene je softvérový modul „Originalita liekov“,
inštalácia a konfigurácia web služieb a certifikátu a ročné náklady na údržbu
systému. Tiež nákup nových skenerov 2D pre príjem liekov, sklad
a každé výdajné miesto. Rovnako tu vznikajú ďalšie náklady, súvisiace
s prípravou zavedenia systému a edukáciou zamestnancov. Tieto náklady
môžu byť najmä pre menších hráčov na trhu problémové, až likvidačné.

Overovanie originality v lekárni
Proces overovania v lekárni musí byť prakticky okamžitý, aby bol zaistený
efektívny postup práce v lekárni a nedochádzalo k zdržaniu výdaja liekov.
Aby bolo zaistené, že lieky budú overené jediným skenovacím úkonom, musí
byť overovací softvér integrovaný do existujúcich lekárenských softvérov. Identita
a sériové číslo lieku sa overia v národnej a európskej databáze.
Článok 30 nariadenia (EU) č. 2016/161 zakazuje vydávať liečivý prípravok
verejnosti, ak existuje odôvodnené podozrenie, že s obalom liečivého
prípravku bolo manipulované, alebo ak overenie ochranným prvkom
liečivého prípravku naznačuje, že liečivý prípravok nemusí byť pravý.
V prípade, že je trvale nemožné prečítať jedinečný identifikátor a overiť
pravosť liečivého prípravku, napríklad kvôli tomu, že je dátová matica alebo
kód čitateľný voľným okom poškodený, odporúča sa, aby liečivý prípravok
nebol verejnosti vydaný.

Po nie najlepších skúsenostiach s aplikáciou eReceptu a eZdravia,
odporúčanie zaoberať sa prípravou na overovanie originality už v predstihu
treba brať vážne. Najlepšie zapojením sa do pilotného programu. Možno
môžeme očakávať predĺženie času výdaja lieku v lekárni, na čo sa budeme
musieť my aj pacienti pripraviť.

Články 18, 24 a 30 nariadenia (EÚ) č. 2016/161 požadujú, aby výrobcovia,
distribútori a lekárnici okamžite informovali vnútroštátne príslušné orgány
v prípade podozrenia na falošné liečivé prípravky.
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ELEKTRONICKÉ
Z D R AV O T N Í C T V O

,,Cieľom elektronického
zdravotníctva je poskytnúť správne
informácie v správny čas na
správnom mieste vo všetkých
etapách a procesoch
starostlivosti o zdravie občanov,
čo výrazne prispeje k zlepšovaniu
zdravotnej starostlivosti a tým aj
k zvyšovaniu kvality života
občanov.“
Toto sa dočítate na stránke NCZI.
eZdravie je postavené na to, aby
prinieslo úžitok pacientovi,
no výhody má prinášať aj
zdravotníckym pracovníkom.

AKO VYZERAL NÁBEH eZdravia?

POKRYTIE eZdravia NA TRHU

ČO NA eZdravie HOVORIA ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE?

Mnohé z problémov, ktoré sprevádzajú nábeh eZdravia, sa naplno prejavili
v pilotnej fáze projektu a, žiaľ, nevyriešili sa doteraz. Mnoho farmaceutov,
lekárov aj sestier stále čaká na PIN kódy k svojim EPZP kartám, chýbajú
pokyny ako riešiť krízové situácie a kvalitná informačná kampaň ohľadom
používania eZdravia. Hoci NRSYS ako výrobca IS zorganizoval sériu
školení pre svojich klientov, väčšina lekárov, ako aj farmaceutov, nemá
dostatok informácií. Problém nastal na začiatku roka, keď niektorí lekári
prešli na čisto elektronické recepty a lekárne nevedeli, čo s nimi. Preto sme
toho názoru, že to, čo naozaj chýba eZdraviu, nie je softvér, ani technická
príprava, ale intenzívne školenia všetkých zúčastnených lekárov,
lekárnikov, ale i pacientov.

Momentálne je k eZdraviu
pripojených len asi 10 % ambulancií
a približne polovica nemocníc.
Lekárnici sú na tom o poznanie
lepšie. Štatistiky hovoria o pokrytí
viac ako 80%-nom. To je však
vytvorené najmä vďaka tomu, že
poisťovne nezapli kontroly EPZP
kariet pri výdaji receptov. Tak aj
farmaceut, ktorému chýba karta
alebo má problémy s aktiváciou
tejto karty, stiahne elektronický
recept – stačí mu softvér, ktorý je
certifikovaný na eZdravie.
Sankcie za nepripojenie k eZdraviu
sú pritom veľmi vysoké – u lekárne
sa môžu vyšplhať až na 25 000 €.
Hoci existuje zákonná výnimka,
ktorá umožňuje dočasne sa
k eZdraviu nepripojiť, ministerstvo
zdravotníctva sa rozhodlo
posudzovať udelenie týchto pokút
individuálne. Ďalšia pokuta, vo
výške 663 €, hrozí lekárni v prípade,
že si nezabezpečí softvér, ktorý je
pre eZdravie certifikovaný. Je preto
nutné sa do systému snažiť zapojiť
čím skôr a v prípade, že práve
používaný lekárnický softvér
nezískal certifikát, hľadať inú
alternatívu. Certifikovaných
systémov je momentálne 6 a ich
zoznam je možné nájsť na stránke
NCZI.

Za prvé tri týždne používania eZdravia dorazilo do poisťovní viac ako
2,1 milióna receptov. Z nich bolo asi pol milióna elektronických, ale len cca
1 800 platne podpísaných EPZP kartou lekára. Napriek tomu bolo vidno
mnoho receptov bez papierovej podoby – nakoľko kontroly EPZP kariet sú
vypnuté, lekár nedostal informáciu, že jeho podpis nie je platný a pacientovi
nevydal duálne aj papierovú verziu receptu.

Lekári, lekárnici,
aj pacienti,
pripravte sa na
veľmi ťažký rok!
zdravotnícky trh čakajú nákladné legislatívne zmeny

Ing. Jozef Fiebig, výkonný riaditeľ
NRSYS, s. r. o.

14 l

l

15

Lekárne sa teda zatiaľ pokút obávať nemusia, no nie je jasné, kedy sa
kontroly spustia. Preto je naozaj dôležité v dohľadnej dobe nabehnúť
v lekárni na systém eZdravie aj s využitím kariet EPZP.
Ďalším dôvodom, prečo sa s eZdravím v lekárni poponáhľať, je hrozba
duplicitného spracovania receptu. Môže totiž vzniknúť situácia, kedy je
pacientovi vydaný elektronický recept duálne – teda dostane do rúk
papierovú verziu, ale existuje aj elektronický zápis v eZdraví. V prípade,
že lekáreň nemá zabezpečené pripojenie do systému, nemá inú možnosť,
len recept spracovať po starom – teda ako papier. Pacient však môže odísť
do druhej lekárne, ktorá prístup do eZdravia má a vybrať si tento recept
druhýkrát – prostredníctvom rodného čísla alebo občianskeho preukazu.
A hoci už papierový recept nemá, vzhľadom na súčasne platnú legislatívu
ho nepotrebuje. Do poisťovne tak príde žiadosť o preplatenie tohto receptu
dvakrát – poisťovňa však uzná len tú, ktorá príde prvá, teda vždy preplatí
recept tej lekárni, ktorá využila elektronické spracovanie receptu.
Treba si zopakovať, že od januára poznáme tri typy receptov. Jedná sa
o klasický papierový recept, ako sme ho poznali aj doteraz, elektronické
recepty zdravotných poisťovní (recepty s čiarovým kódom) a eRecept podľa
pravidiel eZdravia, teda platne podpísaný EPZP kartou lekára.
Posledné zmienené nepotrebujú papierový ekvivalent, môžu byť vydané
čisto elektronicky a len na tieto recepty sa vzťahuje odpustenie poplatku
0,17 €. Poznáme však aj výnimky, ktoré síce môžu byť vydané ako
eRecepty, ale potrebujú aj papierovú kópiu – opiáty (alebo recepty
s modrým pruhom), MS (IPLP), recept overený revíznym lekárom, recepty
vystavené pre cudzincov (europoistencov) a recepty s kódom 99, ktoré
vydávajú lekári na dôchodku pre svoje vlastné potreby.
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produkt do vašej lekárne

O probléme poplatkov za
elektronické recepty sa hovorí dlho
a nepanuje naň rovnaký názor.
Neustále sú lekárne tlačené
k odpúšťaniu 0,17 € zo všetkých
elektronických receptov, ale
v zákone sa o tom nikde nehovorí.
Aby som presne citoval:
,,Pri poskytovaní lekárenskej
starostlivosti pri výdaji liekov alebo
dietetických potravín je výška
úhrady poistenca za služby
uvedená v § 38 ods. 3 písm. d)
0,17 €, ak poistenec nie je
oslobodený od povinnosti úhrady
podľa § 38 ods. 8 písm. d); ak ide
o lekársky predpis s identifikátorom
preskripčného záznamu 28b)
v elektronickej zdravotnej knižke,
28c) je výška úhrady poistenca 0 €.“
A tak je jasné, že odpustenie
poplatku na receptoch prichádza
do úvahy iba s platným potvrdením
EPZP lekára. Lekárne tak
prichádzajú o peniaze, ktoré im
nik nenahrádza. Nie sú im
kompenzované ani náklady na
zavedenie eZdravia tak ako
lekárom, a tak je všetko na nich.

Starostlivosť o nohy
prevencia a ošetrenie

Firma CHEMEK laboratoře
spol. s r. o. vznikla v roku 1992.
Spoločnosť sa špecializuje na
výrobu kozmetiky zameranej na
starostlivosť o nohy. V súčasnosti
je jedinou firmou v Českej
republike, ktorá svoje výrobky
výhradne zameriava na
starostlivosť o túto časť
ľudského tela.

NOVINKY V ROKU 2018
V tomto roku nás pri využívaní eZdravia čaká hneď niekoľko noviniek.
Od apríla 2018 vzniká tzv. opakovaný recept, pomocou ktorého môže lekár
naordinovať liečbu pacientovi až na 1 rok dopredu. Pacient sa tak nemusí
opakovane vracať k lekárovi, stačí, ak navštívi lekáreň a svoj recept si
v stanovenom čase vyberie. Zaujímavosťou je, že sa niektorí lekári pokúšali
takýto recept vystaviť už vopred v papierovej forme s nápisom opakovaný
recept. Pozor, je neplatný. Recept je možné vystaviť jedine elektronicky
prostredníctvom systému eZdravie a ja ho vnímam ako silnú motiváciu lekára
do systému vstúpiť.
Ďalšie novinky očakávame v júni tohto roku. Lekárnici získajú prístup
k liekovej knižke pacienta a tak budú vedieť vyhodnotiť kontraindikácie
u všetkých aktuálne užívaných liekov. Pribúda tiež rezervácia elektronického
receptu v prípade, že lekáreň musí liek objednať, aj čisto elektronická forma
receptov s kódom 99. Tiež pribúda možnosť vypisovania zdravotných
poukazov pre sestry a pôrodné asistenky.

Filozofia výrobkov firmy CHEMEK vychádza z nutnosti starostlivosti o nohy
ako o ktorúkoľvek inú časť ľudského tela, a to najmä z dôvodu, že na
pokožke nôh, o ktorú nie je postarané, sa často vyskytujú plesňové
ochorenia. Pleseň sa totiž ľahšie uchytí na nohách s popraskanou či
zrohovatenou pokožkou. Pleseň sa tak prejaví svrbením a bolestivosťou,
dokonca sa môže rozšíriť aj na nechty.
Nevyhnutné je uvedomiť si dôležitosť prevencie, ktorá nie je len o bežnom
umývaní nôh, ale jej efektívnosť môžu zvýšiť voľne dostupné prípravky,
ktoré sa predávajú v lekárňach. A práve takými sú výrobky spoločnosti
CHEMEK z radu Top Gold. Dezodoranty na nohy obsahujú zložky ako
chlorofyl, nechtík, šalvia, arnika, Tea Tree oil. Vhodné je aspoň raz
týždenne použiť antimikrobiálny sprej do obuvi. Na starostlivosť o nechty
a prevenciu pred mykózou nechtov slúži sérum Mykos.
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1) TOP GOLD Mykos 130 (silná starostlivosť o nechty pri ohrození plesňami 1 x 20 ml)
Intenzívna starostlivosť o nechty s protiplesňovými zložkami prírodného pôvodu, posilňuje
odolnosť proti napadnutiu plesňami, pôsobí proti plesni a napomáha zlepšovať stav nechtov.

2) TOP GOLD Dezodorant s chlorofylom + Tea Tree Oil (sprej 1 x 150 g)
Dezodorant napomáha obmedzovať potenie, dezodoračné prísady pohlcujú aktívne pachy
okamžite po aplikácii.

3) TOP GOLD Deo s nechtíkom a šalviou + Tea Tree Oil (sprej 1 x 150 g)
Sprej napomáha obmedzovať potenie, dezodoračné prísady aktívne pohlcujú pachy okamžite
po aplikácii.

Na záver by bolo dobré pripomenúť, že v momente ako sa lekáreň (ale aj
lekár) k eZdraviu pripojí, je zo zákona povinná ho využívať a viesť tak
elektronickú dokumentáciu pacientov. Momentálne neočakávam kontroly,
či už zo strany zdravotných poisťovní alebo ministerstva zdravotníctva,
no je len otázkou času (a dostatočného zapojenia PZS do eZdravia), kedy
sa táto situácia zmení. A kým lekár má šancu sa systému do určitého
momentu vyhýbať, lekáreň túto možnosť nemá, nakoľko využívanie
elektronických receptov je otázkou prežitia lekárne. Je preto dobré
nevnímať eZdravie ako nutné zlo, ale najmä ako príležitosť zlepšiť servis
pre pacienta a posunúť svoju lekáreň dopredu.
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4) TOP GOLD Dezodorant s arnikou + Tea Tree Oil (sprej 1 x 150 g)
Dezodorant – antiperspirant určený na nohy s nadmernou potivosťou.

5) TOP GOLD Deo antimikrobiálny sprej do obuvi a na nohy (1 x 150 g alebo 1 x 500 ml)
Používa sa na efektívne odstránenie zápachu nôh
a obuvi, napomáha ochrane proti napadnutiu plesňami,
kvasinkami a baktériami.

Kompletnú ponuku produktov a podrobnejšie informácie
o našej spoločnosti nájdete na stránke www.chemek.cz.
Obchodné zastúpenie v Slovenskej republike zabezpečuje firma Mediciman s. r. o.
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Ideme inou
cestou
ako ostatní

Na trhu je veľa výrobcov výživových
doplnkov. Len málo z nich sa však
dokáže pochváliť viac ako 20-ročnou
históriou. Značka Brainway, ktorá
vznikla už pred 21 rokmi, patrí medzi
nich. Toto číslo svedčí o tom, že má
za sebou v Českej republike a na
Slovensku nemalú skupinu zákazníkov,
ktorí jej ostávajú verní aj v časoch, keď
veľa iných výrobcov podobného
sortimentu prichádza a odchádza.
O tom, čím všetkým tento výrobca
výživových doplnkov a potravín pre
osobitné medicínske účely prešiel, ako
vidí svoju budúcnosť, a tiež na čo kladie
dôraz pri vývoji a výrobe, sme sa
porozprávali s Janom M. Valuchom,
konateľom a zakladateľom spoločnosti
Brainway, Inc. a Kamilou Veselou,
výkonnou riaditeľkou.

konateľ a zakladateľ spoločnosti Brainway
Jan M. Valuch, Inc.

Ako si dnes spomínate na začiatky
značky Brainway?
J.M.V.: Bolo to vzrušujúce, ale
zároveň náročné obdobie. Krátko
potom, ako bola spoločnosť Brainway
Inc. v roku 1997 v Českej republike
založená, totiž vstúpil do platnosti
nový zákon, ktorý úplne zmenil
legislatívu a možnosti dovozu
výživových doplnkov. To znamenalo,
že povolený bol len nepatrný zlomok
kvalitných produktov, ktoré sme mali
objednané od partnerov z USA. Preto
bolo nutné hľadať iné cesty. A tak sme
začali nadväzovať nové kontakty, aby
sme rozvinuli a naplnili potenciál
našej spoločnosti.
V čom je vaša filozofia iná oproti
ostatným výrobcom výživových doplnkov?
K.V.: Už v čase, keď som sa začala
zaujímať o prácu v spoločnosti
Brainway, som nadobudla pocit, že
táto značka ide inou cestou ako
konkurencia. Vždy sa mi páčilo, že
pre Brainway bol a je vždy na prvom
mieste kvalitný produkt a spokojný
zákazník. A od roku 2012, kedy som
začala pre Brainway pracovať, som
sa mala možnosť aj osobne
presvedčiť, že filozofia značky
Brainway sa od ostatných značiek na
trhu líši v prvom rade v kvalite
produkcie.
J.M.V.: Náš dôraz na kvalitu súvisí aj
s tým, že som sa vždy snažil učiť od
tých najlepších. Preto som pred 20
rokmi nadviazal kontakty
s najväčšími výrobcami výživových

automatizáciu výroby, využívame tak poloautomatizované stroje, ako aj ručnú
výrobu. Všetky produkty sú vyrobené v Českej republike.
Kde hľadáte inšpiráciu pre nové produkty?
J.M.V.: Sme dlhoročným partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie
o výžive a diagnostike INDC v Prahe. Je to najprestížnejšia konferencia v tejto
oblasti vo svete s účasťou špičkových odborníkov z 35 krajín sveta. Tam vždy
načerpáme množstvo inšpirácií.
K.V.: Pri vývoji nových prípravkov sa snažíme vždy prihliadať aj na to, aby sme
pomohli čo najväčšej skupine ľudí. Preto je u nás samozrejmosťou sledovanie
zdravotného stavu obyvateľov našich krajín na základe analýz a štatistík
vydávaných štátnymi inštitúciami. Pri uvádzaní nových produktov sa nám
niekedy premietajú aj osobné príbehy našich zákazníkov.
Ako ste už uviedli, kvalita produktov je v spoločnosti Brainway prvoradá.
Čo všetko robíte preto, aby ste udržali kvalitu na čo najvyššej možnej úrovni?
J.M.V.: V prvom rade treba povedať, že výživový doplnok nemôže obsahovať
látku, ktorá by nikdy nebola známa a povolená príslušnými národnými
a európskymi úradmi. A keď sa výrobok na trhu objaví, automaticky sa stáva
predmetom kontrolyzo strany štátnej potravinovej inšpekcie, na ktorú môže
podať kedykoľvek podnet tak český, ako aj slovenský občan. Takéto kontroly sú
u nás časté a aj veľmi prísne. Môžem povedať, že nám boli doposiaľ odobraté
už stovky vzoriek, avšak všetky boli vždy po rozbore v poriadku. Máme istotu
v tom, že naši dodávatelia surovín majú medzinárodne uznané certifikáty kvality.
K.V.: K tomu všetkému si aj my sami dávame priebežne naše produkty
kontrolovať nezávislými testami, aby sme mali v tomto smere čo najlepšiu
spätnú väzbu.
Ako hodnotíte spokojnosť zákazníkov s vašimi produktami?
K.V.: Môžeme konštatovať, že naši zákazníci sú spokojní. Zdravotný stav
každého z nás je individuálny, preto sa môže stať, že sa u niektorých zákazníkov
nemusia dostaviť účinky produktu v plnej miere. U niektorých produktov sme
sa však za celú dobu nestretli s tým, že by dal na ne niekto čo i len jediný
negatívny ohlas. Naši zákazníci sa na nás majú možnosť kedykoľvek obrátiť
prostredníctvom našej webovej stránky so svojimi otázkami a spätnou väzbou.
Vždy im poradíme. A urobíme to radi.
Aká je vaša vízia do budúcnosti?
J.M.V.: Naším cieľom je pracovať s rastlinami schválenými na použitie vo
výživových doplnkoch, pri ktorých však konkrétne, v nich obsiahnuté látky so
špecifickým účinkom, známe ešte nie sú. Chceme teda prichádzať s látkami,
ktoré sú v známych rastlinách, ale ktoré doposiaľ ešte nikto nepoužíval.

doplnkov z USA, kde táto kategória
produktov v podstate vznikla.
Akonáhle prišli s nejakou novou
látkou, hneď som mal možnosť túto
znalosť prevziať, pokiaľ, samozrejme,
išlo o u nás povolené látky.
Mohli by ste nám stručne popísať proces
vývoja nového výživového doplnku?
JV: Prvý krok je výskum. V našom
odbore to znamená sústrediť všetky
štúdie, ktoré boli o určitom
zdravotnom probléme a určitej látke
na svete vytvorené, nájsť medzi nimi
spojenie, pochopiť, aké sú ich limity,
a na základe toho sa pokúsiť vytvoriť
prípravok. A tiež zvažovať možnosti,
či má zmysel dať dve alebo tri látky,
ktoré majú podobný účinok, do
jedného prípravku spoločne. To je
v našej oblasti zmysel výskumu.
Následne prichádza na rad vývoj
produktu. V tejto fáze je potrebné
nájsť prvospracovateľa surovín
a vyskúšať, ako sa látka spracováva.
Tu zisťujeme, v akej forme budeme
produkt vyrábať a tiež v akom
množstve bude pre spotrebiteľa
prijateľný z hľadiska jeho účelu
a ceny. Potom nasleduje registrácia
produktu na úradoch, overovanie
legálnosti látok a poslednou fázou
je už samotná výroba.
Kde a ako vyrábate vaše produkty?
K.V.: Výrobné priestory máme priamo
u nás v Prahe. Sme menšia
spoločnosť s počtom zamestnancov
aktuálne do 20. Keďže sme pred
niekoľkými rokmi prešli na čiastočnú
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Zastúpenie Brainway
na Slovensku
Výhradným obchodným
zástupcom pre českú značku
Brainway Inc. na Slovensku
je od roku 2006 spoločnosť
ZENOVA Labs. Portfólio
výživových doplnkov
a potravín pre osobitné
medicínske účely ponúka
farmaceutickým malopredajcom
v spolupráci s veľkoobchodnou distribučnou
spoločnosťou MED-ART.
Zúčastňuje sa pravidelne
špecializovanej výstavy
MED-EXPO v Nitre, ako aj
celoslovenských odborných
seminárov pre farmaceutických
pracovníkov (v hoteli Sitno,
hoteli Vyhne či hoteli Senec).
Spoločnosť ZENOVA Labs.
je lídrom v distribúcii produktov
potravín pre osobitné
medicínske účely na slovenskom trhu. Pre koncových
zákazníkov prevádzkuje
e-shop na vlastnej webovej
stránke www.brainway.sk
a tiež na samostatných
stránkach k unikátnym
produktom značky Brainway
(www.nattoserrapeptaza.sk,
www.salvestrol.sk).
V prípade záujmu môžete
kontaktovať konateľa spoločnosti:
Filip Pohronský,
tel.: 02/44970191, 0910 128 395,
e-mail: brainway@brainway.sk

www.med-art.sk

Úlohou merchandisingu je zabezpečiť:

MEDIUM 01 2018
odborné poradenstvo

n vyšší obrat,
n nižšie skladové zásoby,
n väčšie bonusy a maržu.

Ak lekáreň nedbá na merchandising, má menší obrat,
bonusy i maržu ako by mohla mať a vyššie skladové
zásoby, v ktorých má uložené svoje financie. Ako je
možné, že merchandising dokáže mať na toto všetko
vplyv? Pozrime sa na jednotlivé body.

VYŠŠÍ OBRAT
Merchandising je koncept prilákania pacienta do
lekárne a vytvorenia podnetov k nákupu. Cieľom je
upútať pacientovu pozornosť. Existuje totiž veľké
percento nerozhodných pacientov a merchandising
pôsobí tam, kde sa pacient rozhoduje o svojej kúpe,
čo je príležitosť na impulzívny nákup. Vyšší obrat teda
súvisí s kúpou produktu navyše oproti plánu alebo
s výberom „viditeľnejšieho“ produktu (viditeľnejším
produktom rozumieme produkt, ktorý si zákazník
všimne medzi prvými vďaka merchandisingu), ktorý
je buď drahší alebo má vyššiu maržu.

Nákupy
pacientov
môžeme
rozdeliť
na tri typy:

plánované
nákupy

Tento typ uskutočňujú pacienti kvôli vyriešeniu svojho
problému – napríklad vyliečenie choroby, ďalej kvôli
uspokojeniu svojej potreby alebo priania – napr. pacient
videl reklamu na produkt za zvýhodnenú cenu a chce
ušetriť alebo priateľka odporučila produkt inej priateľke
a tá zistila, že ho chce tiež a i. Plánované nákupy sú
založené na starostlivom naplánovaní návštevy lekárne
pacientom a dovedú nám pacienta do lekárne.

10 pravidiel
účinného
merchandisingu
v lekárni:
1
2

Produkty usporiadajte v logických
celkoch.

3

Súvisiace produkty dajte k sebe
(napr. expektorans + čaj na kašeľ).

4

Nenechávajte prázdne miesto medzi
krabičkami.

5

Usporiadajte produkty zľava doprava
od najnižšej ceny po najvyššiu.

6

Najlepšie sa predávajú produkty
vo výške očí.

7

Používajte cenovky – so správnymi
cenami.

VÄČŠIE BONUSY A MARŽA
Platí priama úmera, a teda predaj „viditeľnejšieho“
produktu s vyššou maržou pacientovi prispieva
k zvyšovaniu maržovosti lekárne. Ak zároveň patríte
do siete, ktorá má svoj plánogram, vďaka
preferenčnému predaju môžete získať viac na
bonusoch.

NIŽŠIE SKLADOVÉ ZÁSOBY

nákupy
na základe
prípredaja

Tento typ nákupu pacienta závisí výlučne od vás,
lekárnikov. Na základe toho, že sa pacient nachádza
v lekárni, môžete mu ponúknuť adekvátny produkt
navyše.

spontánne
nákupy

V tomto prípade prichádza pacient na základe
vonkajšieho podnetu spontánne do lekárne a je ochotný
nakúpiť – môže sa stať, že ho zaujal výklad alebo
rozpoznal značku na základe vonkajšieho označenia
lekárne a prepojil si značku s produktom, ktorý videl
v reklame, akciovom letáku a chce uspokojiť svoju
potrebu, prianie.
Druhý prípad spontánnych nákupov nastáva, keď je
pacient v lekárni, napr. na základe plánovaného
nákupu, ku ktorému môže uskutočniť ďalší.

Ako?

Zrušte fyzické bariéry (sklo a i.).

Merchandising sa zameriava len na vybrané produkty,
ktoré sú pre pacienta „viditeľnejšie“, zvyšuje sa
pravdepodobnosť ich kúpy, tým pádom nemusíme držať
veľké množstvo rôznych produktov, čím znižujeme
skladové zásoby. Pacient bude spokojný, pretože
našiel, čo potreboval („videl“) a tiež, že sa rozhodol
správne. Pretože platí, čím viac možností má človek na
výber, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si nevyberie
nič. Ak si aj vyberie, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že
bude s výberom nespokojný, pretože bude uvažovať
o tom, čo by sa stalo, keby si vybral inú možnosť.
AKÉ TECHNIKY JE NAJVHODNEJŠIE POUŽIŤ V LEKÁRNI
v rámci merchandisingu:
Facing produktov. Urobte minimálne 3x facing,
vystavte sezónne produkty a produkty z TV reklamy
či z akciového letáka.

Všetko je to o správnom usporiadaní lekárne
a produktov. Základom je merchandising koncept.
Merchandising je spôsob organizovania a prezentácie
produktov v lekárni na základe vedeckého prieskumu
a skúseností. Merchandising znamená správny tovar,
v správnom čase, v správnom množstve, uložený
správnym spôsobom na správnom mieste.

Usporiadanie produktov. Uložte najmenšie produkty
hore, najväčšie a najťažšie dole a dbajte na to, že
v rámci vystavenia nesmie byť prázdne miesto.

8

Vystavenie kontinuálne udržiavajte.

9

Používajte plánogramy.

10

Dodržiavajte plánogramy dané
sieťou, do ktorej patríte.

Tára a impulzná zóna. Vďaka upratanej a správne
využitej impulznej zóne sa môže navýšiť predaj
produktov až o 250 %. Majte v tomto mieste správne
produkty, udržiavajte poriadok a myslite na staré
známe „menej je niekedy viac“.

Ak máte záujem zistiť o sieti lekární
Vaša Lekáreň viac, napíšte nám na:
info@vasalek.sk
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klinická farmácia

Klinická farmácia v praxi
pozvánka na XXVII. sympózium klinickej farmácie

Klinická farmácia je špecializovaný
interdisciplinárny farmaceutický
odbor, ktorého úlohou je podieľať
sa na bezpečnom a racionálnom
používaní liekov. Vznik a vývoj
odboru bol podmienený potrebou
predchádzať riziku poškodenia
zdravia pacientov v dôsledku
nesprávneho užívania liekov
a zabezpečiť podmienky pre
dosiahnutie optimálneho účinku
liekov na organizmus.
Odbor klinická farmácia sa
sústreďuje predovšetkým na liekovú
informatiku, monitorovanie hladín
liekov, klinické sledovanie liekov,
farmakoterapiu špecifických
skupín pacientov, interakcie liekov,
farmakoekonomiku, farmakoepidemiológiu, farmakovigilanciu.

Klinickí farmaceuti v nemocničnom prostredí:
Konzultačná činnosť patrí medzi hlavné náplne práce klinických
farmaceutov v nemocnici najmä v týchto oblastiach:

Klinickí farmaceuti vo verejnej
lekárni:
Cieľom odboru klinická farmácia nie
je len rozvoj v nemocničnom
prostredí, ale aj v „ambulantnom“
prostredí, ktorým je verejná lekáreň.
Farmaceuti vo verejnej lekárni môžu
úzko spolupracovať s ambulantnými
lekármi, sú v priamom styku
s pacientom, a tak svojou odbornou
erudíciou a schopnosťou
môžu prispievať k racionálnej
farmakoterapii a k zlepšeniu
zdravotnej starostlivosti. Zriadenie
konzultačných miestností vo
verejných lekárňach je základným
priestorovým vybavením
pre realizáciu klinickej farmácie
pre ambulantných pacientov.
Na európskych kongresoch klinickej
farmácie klinickí farmaceuti
z verejných lekární často prezentujú
vlastné súbory pacientov, ktorých
majú v pravidelnom sledovaní.
Vyberajú si pacientov podľa
diagnózy, s ktorou najčastejšie
prichádzajú do lekárne (napr.
astma, diabetes mellitus,
psychiatrické ochorenia). Súvisí
to často s lokalizáciou lekárne
v blízkosti špecializovaných
ambulancií alebo zariadení.
Výsledky svojich pozorovaní
publikujú v odborných
farmaceutických časopisoch
a prezentujú na odborných fórach.

a) Antiinfekčná terapia
Konzultácie v antiinfekčnej terapii spočívajú vo výbere vhodného antibiotika
s ohľadom na výsledky mikrobiologického vyšetrenia, prieniku do tkanív,
farmakokinetických vlastností antiinfekčného lieku a voľbe optimálneho
dávkového režimu a liekovej formy v súlade s funkciami eliminačných
orgánov pacienta, klinickým stavom pacienta a interakciami so súčasne
podávanými liekmi.
b) Farmakoterapia v gravidite a laktácii
Použitie liekov v gravidite a laktácii patrí k najrizikovejším terapeutickým
postupom. Indikáciou býva ochorenie matky a nenarodené dieťa alebo
dojča je len nežiadaným akceptorom lieku a s ním spojeného rizika.
Znalosti klinického farmaceuta v oblasti farmakológie môžu znížiť riziko
nežiaducich účinkov liekov na vyvíjajúci sa plod alebo dojčené dieťa.
Na druhej strane znižujú počet neodôvodnených ukončení tehotenstva
alebo laktácie.
c) Farmakoterapia u špecifických skupín pacientov
Úloha klinického farmaceuta v optimalizácii farmakoterapie s dôrazom
na bezpečnosť je stále viac potrebná pre špecifické vekové kategórie.
Farmakoterapia geriatrickej populácie sa stáva v dôsledku rastúceho trendu
starnutia populácie aktuálnym medicínskym problémom. Starší pacienti
sú často polymorbidní, musia užívať viac liekov a tým narastá riziko vzniku
interakcií a nežiaducich účinkov. Pri hodnotení a optimalizácii
farmakoterapie u starších ľudí treba brať do úvahy zmeny
vo farmakokinetike a farmakodynamike liekov.
Na špecifické odlišnosti vo farmakoterapii v detskom veku v jednotlivých
vekových kategóriách je nutné prihliadať pri výbere vhodnej liečby pre
pediatrického pacienta. Klinickí farmaceuti sa podieľajú na optimálnom
výbere liečby, správnom dávkovaní a v neposlednom rade aj výbere
vhodnej liekovej formy pre deti.
d) Interakcie liekov
Klinickí farmaceuti riešia liekové interakcie u polymorbidných pacientov
na požiadanie lekárov z ambulancií a lôžkových oddelení.

PharmDr. Mária Göböová, PhD.
klinická farmaceutka

V niektorých krajinách sa lekárnici vzdelávajú v oblasti vakcinológie
a poskytujú očkovanie pacientom vybranými vakcínami (napr. proti chrípke
v USA, Írsku, Portugalsku). Farmaceuti vedú aj záznamy vo svojej
elektronickej databáze pre vybrané očkovania, hlásia súhrnné údaje
o vakcíne a vakcinácii miestnym úradom verejného zdravotníctva
a nežiaduce účinky liekovým agentúram.
Dôležitú úlohu klinickí farmaceuti z verejných lekární môžu zohrávať aj
v konzultáciách o správnom užívaní liekov pre pacientov mimo lekárne,
napríklad v zariadení sociálnych služieb, v hospicoch a v domácej
ošetrovateľskej starostlivosti.

e) Terapeutické monitorovanie hladín liekov v organizme a interpretácia
výsledkov je súčasťou farmakokinetického servisu, ktorý poskytujú klinickí
farmaceuti pre pacientov na lôžkových oddeleniach a v ambulanciách.
Cieľom farmakokinetického servisu je určenie optimálneho individuálneho
dávkového režimu vo vzťahu k veku pacienta, laboratórnym parametrom,
obličkovým a pečeňovým funkciám a súčasne podávaným liekom
a ich interakciám.

22 l

Farmaceuti poskytujú vo verejnej lekárni servis klinickej farmácie,
ktorý spočíva v:
n kontrole užívania správnej dávky,
n edukácii správnej techniky užívania liekov najmä pri inhalačnom podaní
a pod.,
n návrhu optimálneho režimu užívania liekov počas dňa, vzhľadom
na jedlo,
n hodnotení interakcií medzi liekmi, s výživovými doplnkami, s potravou,
n vo výbere vhodného voľnopredajného lieku vzhľadom na súčasnú
terapiu a diagnózu,
n rade smerom k dodržiavaniu životosprávy a diéty,
n meraní biochemických parametrov, tlaku krvi.

l
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Prínos klinickej farmácie pacientom
Za postavením správnej diagnózy a nasadením
správnej farmakoterapie stojí veľké úsilie lekárov,
ich vedomosti, skúsenosti a aby sa liek dostal
k pacientovi, za tým stojí úsilie vedcov, výrobcov
a nemalé finančné prostriedky. To všetko nakoniec
môže viesť k zlyhaniu liečby alebo naopak prejaviť sa
nežiaducimi až toxickými účinkami, ak sa liek nepodá
v správnej indikácii, vo vhodnej liekovej forme, v dávke
zohľadňujúcej farmakokinetiku, vek pacienta, liekové
interakcie a pod.
Klinickí farmaceuti v nemocnici spolupracujú s lekármi
vo voľbe optimálnej farmakoterapie, aby lieky priniesli
pacientom požadovaný účinok a boli pre pacientov
bezpečné. Klinickí farmaceuti vo verejnej lekárni
poskytujú pacientom v priamom kontakte odborné
informácie, ktoré vedú k maximálne efektívnej liečbe
ochorenia s minimalizáciou nežiaducich účinkov.
Farmaceuti v nemocniciach a vo verejných lekárňach
majú možnosť postgraduálneho vzdelávania
v nadstavbovom špecializačnom odbore klinická
farmácia. Postgraduálnym vzdelávaním v odbore
klinická farmácia farmaceuti nadobudnú odborné
zručnosti a erudovanosť v klinickej orientácii farmácie
smerom k pacientom.

MEDIUM 01 2018
produkt do vašej lekárne

Fytozym®

Robicold® Rapid
na rýchle zmiernenie
príznakov chrípky
a nachladnutia

100 % prírodný enzymatický prípravok novej generácie

znižuje horúčku
uvoľňuje upchatý nos a dutiny
zmierňuje bolesť hlavy
zmierňuje bolesť v hrdle
má protizápalový účinok
za výhodnú cenu pre pacientov

Riešením pri oslabenej imunite,
po úrazoch alebo operáciách,
pri častých zápaloch a bolestiach
či problémoch s trávením
je FYTOZYM!

PharmDr. Mária Göböová, PhD.
klinická farmaceutka, hlavná odborníčka
pre odbor klinická farmácia, MZ SR
vedecká sekretárka Sekcie klinickej farmácie,
SFS, o.z. SLS

Účinky (odporúčané užívanie Fytozymu ako výživového doplnku):
n zápaly, opuchy a bolesti kĺbov, šliach a svalov
n zápalové ochorenia močového ústrojenstva, mužských a ženských
pohlavných orgánov
n artróza, reumatologická artritída a reumatizmus mäkkých tkanív
n poranenia, úrazy a pooperačné stavy
n výkonnostný šport a zvýšená fyzická námaha
n kardiovaskulárne ochorenia, najmä znížená priechodnosť ciev
n cukrovka
n vysoká hladina cholesterolu

NOVINKA
Robicold tbl obd 200 mg/30 mg (blis.) 1x20 ks

V septembri 2018 pripravuje Sekcia klinickej
farmácie SFS, o. z. SLS v spolupráci
s MED-ART educatio XXVII. sympózium
klinickej farmácie, ktorého ústrednou témou
bude Spájanie vedy a praxe v klinickej
farmácii.
Dúfame, že toto sympózium bude pre
farmaceutov motivujúce k ďalšiemu vzdelávaniu
a rozvoju klinickej farmácie vo všetkých
oblastiach farmaceutickej starostlivosti.

Fytozym je multi enzymatický prípravok, kde jeho vysoká účinnosť je
dosiahnutá využitím synergického efektu pôsobením optimálnej kombinácie
vysoko aktívnych enzýmov. Užívanie Fytozymu pomáha udržať potrebnú
úroveň enzýmov v tele a tak privádza do rovnováhy jeho prirodzený
reparačný mechanizmus.

Tento liek obsahuje ibuprofen, nesteroidné protizápalové
liečivo (NSAID), ktorý pôsobí na zmiernenie bolesti a zníženie
vysokej teploty a horúčky. Tablety tiež obsahujú
pseudoefedríniumchlorid, dekongestant, ktorý pomáha
prečistiť nosové dutiny a zmierniť zdurenie nosovej sliznice.

prírodné enzýmy

bez farbív, syntetických látok a konzervantov

Pfizer Luxembourg SARL, o. z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: +421 2 33 55 55 00, fax: +421 2 33 55 54 99
www.pfizer.sk

Proteáza 6.0
Serrapeptáza
Zázvor
Bromelain
Neutrálna bakteriálna proteáza
Papain
Rutin
Amyláza
Lipáza

výlučne rastlinný pôvod
200 mg
80 mg
75 mg
40 mg
35 mg
25 mg
25 mg
18 mg
2 mg

80000 HUT
50000 U
2500000 FCCPU
30000 PC
1500000 FCCPU
1610 DU
225 FIP

Účinný obsah v 1 kapsule: 500 mg • Obsah jedného balenia: 90 kapsúl • Vhodné pre deti od 3 rokov
Dávkovanie: 3 kapsuly jedenkrát denne 45 minút pred alebo 90 minút po jedle.
Kontakt: Legart Medical s. r. o., Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, medical@legart.sk

www.fytozym.sk
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odborné poradenstvo

PATOFYZIOLÓGIA HORÚČKY

Horúčka nie je choroba, je iba jeden
z jej nešpecifických príznakov.
Všeobecne možno horúčku
považovať za obranný a prospešný
mechanizmus.

Telesnú teplotu reguluje hypotalamus, v ktorom sa
spájajú signály o teplote z periférnych receptorov (vplyv
teploty prostredia) a údaje o teplote krvi, ktorá preteká
cez hypotalamus. Spojením týchto signálov sa dosiahne
optimalizácia telesnej teploty v každej situácii.
Typická horúčka prebieha v týchto štádiách:
1. štádium – tzv. prodromálne štádium
2. štádium – štádium vzostupu (stadium incrementi)
3. štádium – štádium vyvrcholenia (stadium acme)
4. štádium – zostupné štádium (stadium decrementi)

Subfebrilita (zvýšená teplota) je stav, kedy axilárna (periférna) teplota
nepresiahne 38 °C.
Febrilita (horúčka) nastáva, ak sa teplota telesného jadra pohybuje
v rozmedzí od 38 °C do 40 °C.
Hyperpyrexia je stav, kedy teplota tela presiahne hodnotu 40 °C.

n krátkodobé trvanie horúčky: do 2 týždňov,
najčastejšie pri infekčných ochoreniach.
n dlhodobé trvanie horúčky: týždne, mesiace.
Vždy predstavujú závažný problém. Ak sa nezistí na
začiatku jej príčina, hovoríme o horúčke neznámeho
pôvodu (FUO – Fever Unknown Origin).

POZITÍVA A NEGATÍVA HORÚČKY:

MERANIE TELESNEJ TEPLOTY

n pozitívne javy: mierne zvyšuje imunitné reakcie,
zvyšuje fagocytovú a baktericídnu aktivitu leukocytov,
stimuluje tvorbu protilátok, spomaľuje rast mikróbov
znížením množstva železa, zinku a medi v plazme,
proti vírusom pôsobí zvýšená tvorba interferónov

Telesnú teplotu môžeme merať intrakavitálne (rektálne, vaginálne, orálne),
axilárne (v podpazuší), aurikulárne (v uchu) a na koži.
Orálne, aurikulárne a meranie na koži patria k pomerne nepresným
spôsobom určenia telesnej teploty. Najbežnejšie meranie predstavuje
rektálne a axilárne meranie.

V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktovať.

HORÚČKA PODĽA DĹŽKY TRVANIA

Pri opakovaní a striedaní epizód zvýšených teplôt
(horúčok) a asymptomatických období hovoríme
o periodických horúčkach. Je však nutné vylúčiť
recidivujúce infekcie, neoplastické ochorenia
a autoimunitné ochorenia. Syndrómy periodickej
horúčky: Familiárna stredomorská horúčka FMF,
Periodický syndróm spojený s receptorom TNF TRAPS,
HyperIgD syndróm HIDS, Syndróm periodických
horúčok, faryngitída a aftózna stomatitída PFAPA.

V prípade nedostatočnosti kompenzačných mechanizmov tela pri regulácii
telesnej teploty, vplyvom exogénnych príčin hovoríme o:
n Hypotermii (podchladenie), kedy nastane pokles telesnej teploty pod 35 °C
n Hypertermii (prehriatie) organizmu, ktoré býva vyvolané výlučne
exogénnou príčinou (horúci kúpeľ, úpal, sauna a iné), nemení sa
nastavenie termoregulačného centra. Podávanie antipyretík pri
hypertemii je neúčinné.

Bližšie informácie ako sa zapojiť do
bezplatných AD testov Vaša Lekáreň
získate na:
macejko.marek@vasalek.sk alebo
facebook.com/modernyfarmaceut

g. medikamentózna horúčka: príčinou môžu byť
podané lieky, vakcinácia
h. vzácne príčiny: Kawasakiho syndróm,
Stevens-Johnson syndróm, Caffey-Silvermannov
syndróm

PREJAVY HORÚČKY

HORÚČKA A JEJ PRÍČINY

Pri horúčke dochádza k zmenám vo funkciách organizmu. Samotné
vnímanie horúčky je značne variabilné v závislosti od jedinca, avšak vo
všeobecnosti sa horúčka prejavuje:
Kardiovaskulárne prejavy: tachykardia + 10 až 15 úderov / zvýšenie
teploty o 1 °C; extrasystoly
Tachypnoe
Gastrointestinálne prejavy: porucha sekrécie tráviacich štiav, porucha
vstrebávania, strata chuti do jedla, hypoptyalizmus.
Metabolické prejavy: zvýšená spotreba kyslíka, zvýšený metabolizmus
proteínov, zníženie diurézy.
Potenie – zvyčajne po kulminácii horúčky.
Triaška
Herpes labialis
Kŕče: generalizované tonicko-klonické kŕče. Prítomné u detí do 5 rokov.
Riziko opakovania febrilných kŕčov pri ďalšom infekte je 30 %. Podávanie
antipyretík neznižuje riziko opakovania febrilných kŕčov.
Zmeny mentálneho stavu

1. Infekčné príčiny
a. vírusové infekcie: chrípka, ovčie kiahne,
cytomegalovírusy, herpetické vírusy, EBV
b. bakteriálne infekcie: sepsie a okultné bakteriémie,
meningitída, enteritída, pneumónie
c. parazitárne infekcie: malária, leishmánia
2. Neinfekčné príčiny
a. metabolicko-endokrinné poruchy: diabetes
insipidus, iónové dysbalancie
b. gastrointestinálne: Crohnova choroba, hepatitis
c. onkologické: leukémie, lymfómy, neuroblastómy
d. neurologické: trauma, intoxikácia, krvácanie do CNS
e. reumatické: reumatická artritída, systémový lupus
erythematosus, polymyalgia rheumatica
f. psychogénny pôvod: habituálna hypertermia,
psychogénna horúčka
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n negatívne javy: pri vysokej horúčke, ktorá má dlhé
trvanie, najmä u polymorbídnych pacientov.
Komplikácie iných chorôb – zvýšením bazálneho
metabolizmu, minútového vývrhového objemu
a straty vody a solí veľmi vysoká horúčka tlmí
imunitné reakcie. Dlhodobá horúčka spôsobuje
poruchy parenchymatóznych orgánov.
Tento krátky prehľadový článok poskytol základný
pohľad na horúčku ako nešpecifický príznak ochorenia.
Tieto informácie je vhodné poznať pre poskytovanie
správnej a efektívne asistovanej samoliečby.

Komplexné informácie o iných nešpecifických
príznakoch ochorení (kašeľ, bolesť hrdla a. i.),
stratégiách liečby, liečivách a mnoho iných informácií
nájdete v AD testoch, ktoré pre vás pripravuje
Vaša Lekáreň.

www.med-art.sk
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3 formy Delta Colostrum®

Rozhodnúť
sa správne
je zásadné

Nemecké DELTA COLOSTRUM®
je spracovávané studenými
technológiami INTENSIVE+, ktoré
zabezpečujú nielen najvyšší možný
objem vzácnych látok, ktoré
obsahuje, ale zachovávajú aj jeho
najvyššiu možnú účinnosť. Aj preto
patrí DELTA COLOSTRUM®
k najlepšie hodnoteným kolostrám
v Európe. Tekuté formy sú
ošetrované studenou sterilnou
mikrofiltráciou a pevné formy sú
spracovávané lyofilizáciou, kde
dochádza k zahriatiu iba do 28 °C.
Bežné kolostrá sa spracúvajú
nešetrnými postupmi pri použití
vysokých teplôt až do 105 °C,
takzvanou Spray dry technológiou.
Tu automaticky dochádza
k oslabeniu výkonu kolostra
denaturáciou bielkovín, likvidáciou
enzýmov a ďalších termolabilných
zložiek. Správne rozhodnutie môže
pre pacienta znamenať veľa, nielen
viac času stráveného v dobrej
kondícii, ale aj lepšiu bilanciu jeho
peňaženky.

V období zvýšenej chorobnosti s výrazným nárastom respiračných ochorení
je zásadné správne sa rozhodnúť. Keď práve nejde o ochorenie, ktoré
si vyžaduje nasadenie ATB, alebo sa pacient rozhodne vysporiadať sa
s ochorením sám, je dôležité, aby sa takpovediac trafil do čierneho.
Nasadením C vitamínu alebo hlivy vo forme glukánu v zásade nič nepokazí,
ale ani nič zásadné v daný moment pre seba neurobí.

DELTA COLOSTRUM® ponúka riešenie celého spektra
spúšťačov ochorenia, ako v akútnych, tak i v chronických
prípadoch, ale aj v najdôležitejšej prevencii.

Delta
Colostrum®

®

DELTA COLOSTRUM je certifikované kolostrum
najvyššej kvality v Európe, pochádzajúce z čistých
ekologických chovov, produkované v Nemecku.
Je jediné kolostrum na trhu v 3 formách, testované
na rezíduá antibiotík, ťažkých kovov, pesticídov, BSE
a mnohých ďalších látok.
Pôvod rozhoduje! Dva najdôležitejšie faktory,
ktoré zásadne vplývajú na kvalitu a výkon kolostra,
sú pôvod a technológie.
Kolostrum produkuje krava, ktorá si tvorí protilátky
v ňom obsiahnuté na základe patogénov, alergénov
a celkového prostredia, v ktorom žije. To znamená, že
reaguje na všetky podnety z okolia a preto je pre nás
Stredoeurópanov najvhodnejšie kolostrum zo Strednej
Európy. Kolostrum získavané z Ameriky, Kanady alebo
Nového Zélandu nemá na Európanov tak vysokú
účinnosť. Dôvodom je fakt, že zvieratá z týchto krajín sa
stretávajú vo svojom prirodzenom prostredí s inými
alergénmi a patogénmi, čo sa potom odráža aj
v účinnosti samotného kolostra na človeka.
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DELTA COLOSTRUM® je vhodné:
n pri zníženej funkcii imunitného
systému – opakujúce sa ochorenia
a časté užívanie ATB
n pri bakteriálnych a vírusových
infekciách – najmä chrípka,
ochorenia horných a dolných
dýchacích ciest.
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TEKUTÉ 100% Natural a Jahoda
vhodné už od veku 6 mesiacov

PERLY 800 s najvyšším obsahom
kolostra v 1 dávke v Európe

KAPSULY BiO s BiO certifikátom
vo vegetariánskych kapsulách

Bez chemických
prísad a farbív

Bez cukru
a umelých
sladidiel

Spracované
šetrnou
technológiou
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Tehotenská gingivitída
gingivitis gravidarum

Tehotenská gingivitída je
hormonálne modulovaná forma
chronickej plakom podmienenej
gingivitídy v dôsledku zvýšenej
hladiny estrogénu a progesterónu.
Vedie k zníženiu keratinizácie
epitelu orálnej sliznice. Najmä
zvýšená hladina estrogénov má za
následok zvýšenie rastu krvných
ciev v oblasti ďasien a tým následne
k zvýšenej priepusnosti pre
bakteriálne toxíny pochádzajúce
zo zubného povlaku. Objavuje sa
počas gravidity u časti tehotných
žien, u ktorých už aj pred
tehotenstvom bola diagnostikovaná
gingivitída (zápal ďasien). Stupeň
závažnosti je závislý od zanedbania
ústnej hygieny.

Ako eliminovať riziko vzniku
tehotenskej gingivitídy:

Frekvencia výskytu je veľmi rozdielna. Prax potvrdzuje, že sa objavuje asi
v 50 % prípadov a v období 2. až 3. mesiacia gravidity. Vrcholí okolo
8. mesiaca. V 9. mesiaci nastáva pokles, najvýraznejší je v 2. mesiaci po
pôrode. Stav ako pred graviditou nastáva po roku od pôrodu, v prípade, že
gingivitída nebola liečená.

Prijímať potravu ľahko stráviteľnú
v pravidelných časových intervaloch.

2

Vyhýbať sa sladkým a kyslým
jedlám.

3

V pitnom režime uprednostňovať
vodu (nesladenú).

Neriešenie tejto formy zápalu môže mať za následok predčasné pôrody,
prípadne aj nízku pôrodnú hmotnosť novorodenca.
Zápaly v dutine ústnej nie sú získané tehotenstvom, ale nesprávnou
starostlivosťou o chrup a stravovacími návykmi.
Klinický obraz prebieha v rôznych formách. Niekedy je prítomná iba ľahká
gingivitis po celú dobu tehotenstva, gingíva je opuchnutá, mäkká
a začervenalá, čo je spôsobené prítomnosťou granulačného tkaniva,
inokedy sa pomerne výrazné hyperplázie objavujú už na začiatku
tehotenstva v lokalizovanej alebo generalizovanej forme.

4

Začína začervenaním a prekrvením okrajov gingívy v prednom úseku
chrupu. Je prítomná krvácavosť ďasien pri ľahkých mechanických
podráždeniach. Neskôr sú medzizubné papily zväčšené, edematózne
presiaknuté, sklovitého povrchu a sýtočervenej farby. Pri progresii
ochorenia môže nastať uvoľnenie interdentálnych papíl. Ak hyperplázia
pokračuje, papily strácajú svoje pôvodné formy, gingíva je livídna,
v prednom úseku dosahuje uroveň klinických koruniek zubov. Takto
zapálené ďasno silno krváca a môže predstavovať mechanickú prekážku
pri stravovaní.

5

Nespôsobuje výrazné subjektívne ťažkosti. Postihnuté ďasno je značne
opuchnuté, pri iritácii, ale i spontánne, krváca. Zriedkavo je sprevádzaná
bolesťami. Jedná sa o lokálnu hyperpláziu marginánej gingívy, nachádza sa
najmä vo frontálnom (prednom) úseku chrupu. K týmto zmenám dochádza
v dôsledku drobných tkanivových traumatizácií spôsobených nadmernou
zápalovo podmienenou tvorbou granulačného tkaniva. Pyogénny granulóm
má podobu polypu s interdentálne umiestnenou stopkou.

Liečba je lokálna, môže byť profesionálna, spočíva
v odstránení všetkých lokálnych dráždivých faktorov,
ktoré by boli viazané na miesto perzistencie
a kumulácie povlaku, napr. prevyslé výplne, korunky,
rozsiahle kazy a inštruktáži správnej techniky čistenia,
s adekvátnymi pomôckami, aby sme vedeli dôsledne
mechanicky odstrániť povlak z povrchu zubov. Ako
doplnok k mechanickému odstráneniu povlaku môžeme
použiť prípravky na báze chlórhexidínu. Individuálna je
forma dôsledného dodržiavania inštrukcií v starostlivosti
o dutinu ústnu. Veľký význam má aj stravovanie, kedže
v tehotenstve sa mení vnímanie chutí. Ženy sú
náchylnejšie na konzumáciu kyslých alebo sladkých
jedál. Riziko predstavujú aj tehotenská nevoľnosť
a vracanie.

Operatívne odstránenie má význam, ak granulóm spôsobuje ťažkosti pri
rozprávaní a príjme stravy. V ostatných prípadoch nastane po pôrode ako
u lokalizovanej formy, tak aj generalizovanej, jeho vymiznutie aj bez
chirurgickej intervencie.

Po pôrode, a najmä po laktácii, sa gingivitída
spontánne upraví. Pri opakovanom alebo dlhodobom
užívaní perorálnych kontraceptív je riziko vzniku zmien
na gingíve podobných tehotenskej gingivitíde.

Pokiaľ nastane opuch jednej alebo dvoch medzizubných papíl a na ostatnej
gingíve je hyperplázia málo výrazná, označuje sa to ako epulis gravidarum,
tehotenská epulida (pyogénny granulóm).

MUDr. Vladimír HOLEC,
zubná ambulancia STOMAHOL, stomatológ

1
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Po zvracaní nečistiť zuby ihneď
kefkou (vypláchnuť ústa vodou,
čistiť po cca 20 až 30 minútach).
Dbať na pravidelnú a dôkladnú
ústnu hygienu (kefkou, ale
aj medzizubnými pomôckami).
Ideálny čas na zbavenie sa
zlozvykov, napr fajčenia.
Stravovanie v tehotenstve by mohlo
byť témou ďalšej prednášky.
Nedostatočná výživa počas
tehotenstva má vplyv na náchylnosť
na chronické ochorenia, ako aj na
oslabené duševné a sociálne
schopnosti. Preto prevencia je
základ. Správna výživa by mala byť
neodmysliteľnou sučasťou
komplexnej prenatálnej prípravy.
Netreba zabúdať, že už
intrauterinne ovplyvňujeme chuťové
preferencie dieťaťa.
A úplne na záver: jesť nie za dvoch,
ale dvakrát tak zdravo... :-)
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86 % masa
v krmivu
pro psy
– je to málo
nebo moc?

Nejmenované české za studena lisované a v Německu
vyráběné krmivo mě svými propagačními aktivitami láká
k nákupu svého výrobku s obsahem 86 % syrového masa.
„To by mohlo být zajímavé“, říkám si. Pravda o obsahu
masa je ale trochu jinde. Prvním zklamáním je, že při
lisování za studena (nemám nic proti této metodě výroby)
syrové maso použít vůbec nelze. K výrobě se používají
pouze sušené a předem dostatečně tepelně upravené
rost-linné a živočišné suroviny. Tato informace je ověřena
i u německého výrobce. Na obalu výrobku se postupně
dozvídám, že zmiňovaných 86 % masa je vlastně myšleno
v syrovém stavu před usušením. Jenže výrobním procesem
pro výrobu těch-to granulí je lisování, ne sušení. Sušením
totiž vzniká pouze část použitých surovin. To znamená,
že v provozu, kde se granule lisují, nikde žádné čerstvé
maso nenajdeme, jen sušené masové moučky. Ty se však
používají i při výrobě extrudovaných granulí. Druhým
zklamáním je deklarovaný obsah bílkovin v krmivu. Nikoli
hodnota blížící se obávaným 50 %, ale celkem obvyklých
26 % a k tomu jen 10 % tuku. Nemožnost vyrobit granule
s obsahem tuku vyšším než cca 12 % je dalším
z technologických limitů za studena lisovaných krmiv.
Potřetí jsem zklamaný, když součtem všech na obalu
deklarovaných sušených masových surovin mi ve výrobku
vyjde 32,8 %. Přeloženo do češtiny: ne 86 %, ale jen 32,8 %
granule vzniklo z masa. Škoda.

Já si osobně myslím, že je to málo. Diskuse o mase v krmivu nemám rád,
protože v nich dost často vyhrává demagogie nad zdravým rozumem. Někdy
je ale potřeba i do tohoto jablka zakousnout. V dobách, kdy všichni mluvili
„stejnou řečí“ bych se nebál tvrdit, že takové množství je zbytečně vysoké.
Znamenalo by to totiž, že v takovém krmivu by mělo být přes 50 % bílkovin.
Je známo, že pes na rozdíl od kočky není striktní masožravec. Zároveň
je vědecky dokázáno, že pes na rozdíl od vlka je mnohem lépe schopen
trávit sacharidy. Takže s bílkovinami není potřeba „tak moc tlačit na pilu“.
Přesto se na trhu objevují další a další značky krmiv, které hrají na tuto
„masovou“ a „vlčí“ kartu a lákají zákazníka, často pomocí polopravd či
nepravd, k nákupu svých výrobků.
Technologickou stránku věci nebudu vůbec otevírat, ale jak říká jedna moje
kamarádka veterinářka – zkuste si upéct sekanou s 86 % masa a zjistíte, že
nebude držet pohromadě. A i když máme platné zákony a vyhlášky, které
přesně stanovují, co a v jaké formě se smí, musí a nesmí na obalech uvádět,
a máme i orgány, které dodržování pravidel mají kontrolovat, občas se
nestačím divit, jaké nové marketingové triky se objevují.
O jeden se s vámi podělím.

Co je ale s tím zbytkem do 100 %,
který se nám právě výrazně zvětšil?
Odpověď nalezneme jednoduše. Když od 100 % odečteme
obsah vody, bílkovin, tuků, vlákniny a minerálních látek,
zjistíme hodnotu tzv. bezdusíkatých látek výtažkových,
zjednodušeně sacharidů. V tomto konkrétním případě je to
cca 48 %. A to je další zklamání, protože to, co se zpočátku
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dle marketingo-vých sdělení jevilo zajímavě, je z živinového
pohledu průměrným výsledkem. Na trhu je dnes dost značek
krmiv, které mají obsah sacharidů výrazně nižší.
Ještě malá poznámka k masu. Jistě víte, že některé
extrudované granule vznikají tak, že ve finální fázi výroby se
čerstvé syrové maso opravdu přidává? Jedním z takových
výrobků je naše Nativia Real Meat, kde je použito čerstvé
syrové maso a zároveň sušené maso ve formě moučky.
Při použití výše po-psané logiky výpočtu (použiji i stejný
koeficient pro přepočet masa ze syrového do suchého
stavu) je v Nativii použito 42 % čerstvého syrového masa
a 39 % masových mouček, které by „v syrovém stavu před
sušením“ znamenaly 90,6 %. To dohromady znamená
slušných 132,6 % syrového masa.
A na závěr návrh pro všechny,
kteří uvádějí krmiva na trh.
Když nejsme schopni respektovat aktuální platná pravidla
a uvádět obsah surovin tzv. v sušině výrobku neboli „co je
skutečně v granuli“, pojďme se všichni dohodnout
a u masových surovin provádět tento kouzelný přepočet
na obsah „v syrovém stavu před sušením“. Ať v tom má
chudák zákazník při výběru krmiva trochu jasno. Stávající
stav spíše odpovídá vtipu o porovnávání průměrné spotřeby
u aut, kdy jedna strana ji uvádí v litrech a druhá v galonech
a obě strany doufají, že si toho zákazník nevšimne.

Za tým Nativia Ing. Jan Jirásek
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Poznávanie
nových miest
alebo
dovolenka?

Vážení čitatelia. Máme tu rok 2018
a zima sa nás drží zubami-nechtami,
nie a nie odísť. Priznajte sa, koľkí
z vás už snívajú o letnej dovolenke
– pláž, more, slnko... alebo túžite
spoznať nové krajiny, chute
a pamiatky?

Petrohrad, Chrám Spasiteľa krvi

Dnes pre vás vyberáme
Helsinki, prístav a Katedrála evanjelickej cirkvi

Giant´s Causeway – Obrov chodník

V našej ponuke si nájde každý to
svoje. Dovoľte predstaviť vám zopár
cestovateľských tipov našej
cestovnej kancelárie.

Albánska riviéra

LETECKÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD – HELSINKY A PETROHRAD
Počas piatich dní navštívite Sibeliov park a monument, jedinečný kostol
Temppeliaukio a neobídete ani parlament, námestie Senaatintori a vašej
pozornosti neujde Chrám večného spánku Panny Márie, tzv. Uspenská
katedrála, Kostol Sv. Jána (Johanneskyrkan). Následne sa presuniete na
ostrov Suomenlinna. Počas zájazdu zažijete tiež nočnú plavbu trajektom do
Petrohradu. Tu na vás čaká Nevský prospekt, Kazanský chrám, Medený
jazdec či Katedrála Sv. Izáka. Neobídete ani Dvarcovuju Ploščaď,
Petrodvorec, Katarínsky palác, mestečko Puškin, Vasilievský ostrov,
Petropavlovská pevnosť či preslávenú Ermitráž so Zimným palácom.
POZNÁVACÍ ZÁJAZD – SEVERNÉ A JUŽNÉ ÍRSKO
Presúvať sa budete luxusným autobusom a tiež trajektom. Počas 10 dní
navštívite usadlosť Muckross House and Gardens, v meste Limerick
neobídete hrad kráľa Johna (13. st.) na Kráľovskom ostrove. Presuniete sa
k útesom Cliffs of Moher a O´Brianovej veži. Absolvujete prehliadku
komplexu Powerscourt a neobídete ani Boynovský palác. V Belfaste si
prezriete radnicu, hodinovú vežu, Albert Memorial Clock Tower a múzeum
Titanic. Navštívite tiež Dublin s budovou parlamentu, Christ Church
Cathedral a Dublinský hrad. Londýn a jeho TOP pamiatky, akými sú
Buckinghamský palác, Westminster Abbey s katedrálou, Parlament
a Big Ben na vás čakajú v posledný deň zájazdu.

Dublin, Christ Church Cathedral

www.turancar.sk
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ODDYCH A LEŇOŠENIE V KRAJINE ORLOV – ALBÁNSKO
Najväčšie prímorské letovisko Albánska – Durrës je mestom s dlhou
históriou, veľkým, strategickým prístavom a druhým najväčším mestom,
vzdialeným od letiska v Tirane asi 30 km. Kapacita najväčšieho rímskeho
amfiteátra na Balkáne, ktorého pozostatky tu môžete navštíviť, bola
neuveriteľných 20 000 divákov. Od jeho centra, smerom na juh, sa tiahne
25 km dlhá piesková pláž s mierne klesajúcim dnom, lemovaná hotelmi
a pobrežnou promenádou. Stredisko ponúka oddych, zábavu pre malých
i veľkých, nákupy a gastronomické zážitky, ako aj príjemné prechádzky
historickým centrom.
Návštevu Albánska určite neoľutujete a budete sa tam radi vracať.
O Albánsku platí dvojnásobne – radšej raz vidieť ako stokrát počuť.

www.med-art.sk
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Šansóny a iné piesne
... to sa musí zažiť ...
„Chodím si chodím po svete, no to je
toho, poviete, chodím si chodím
dokola, až kým ma ten svet nezdolá,“
spieva v jednej zo svojich piesní
hlasová pedagogička a šansoniérka
Alena Čermáková.
Nielenže svet ju nezdoláva, ale
naopak, ona ho zdoláva aj vďaka
podpore svojho manžela
– hudobného skladateľa Ivana
Čermáka – na výbornú.

Stretnutie s umením

Vážim si umelcov. Odhaľujú sa pred nami vo svojej tvorbe, aby nám vstúpili
do svedomia, myšlienok nášho bytia. Sú pre mňa ťažidlom na váhach
komercie, bulváru, zarábajúcej sociopatie, ktorá sa na nás valí z rôznych
médií, a umením, ktoré obohacuje, pretvára a mení.
Samozrejme, že aj ja patrím medzi dobrovoľne platiacich konzumentov
aj tej komerčnej bulvárnosti, ale potom Ďakujem za stretnutie s umelcami,
ktorí v nás zanechávajú výraznú stopu. Takými sú aj manželia Čermákovci.
Citujem slová pátra Srholca z jeho životopisnej knihy, ktorú napísala práve
pani Alena Čermáková. „...manželov Čermákovcov, Alenku a Ivana,
vášnivo zaujímajú príbehy ľudí, ktoré dosvedčujú, že život každého človeka
je jedinečný, originálny, a ak ho zdvihneme z blata všednosti ako perlu
a očistíme, je hoden úcty a obdivu.“ To je tá druhá strana, ktorú hľadám
a potrebujem v tomto našom informačnom „smogu“. Zažiť cez ich tvorbu
dobro, to rozprávkové dobro, čo zvíťazí nad zlom.

Alena Čermáková

Vyštudovala na VŠMU v Bratislave odbor filmová a televízna dokumentárna
tvorba. Debutovala autobiografickým celovečerným filmom „Vyvliekanie
z vlastnej kože“ (1992) a autorským filmom „Všetko je v nás“ (1999). V roku
2002 vydala debutový album „Šansóny a iné piesne“ a v roku 2009
francúzsko-nemecko-slovenský album „Spievam ako dýcham“. Naspievala
motívy do dokumentárnych filmov „Sila ľudskosti“ (2002) a „Nickyho rodina“
(2011). Okrem filmovej tvorby vyučuje techniku popového spevu. Verejnosti
je známa ako vyhľadávaná hlasová pedagogička, ktorá pôsobila aj v prvých
dvoch ročníkoch speváckej súťaže Superstar. Naspievala hymnu
Konfederácie politických väzňov Slovenska na text Antona Srholca a hudbu
manžela Ivana Čermáka. O silnom životnom príbehu kňaza a saleziána
Antona Srholca napísala knihu, ktorej súčasťou je DVD s celovečerným
dokumentárnym filmom Anton Srholec, ktorý bol uvedený do kín v októbri
2015. Jej prvý spomínaný album Šansóny a iné piesne krstila Hana
Hegerová a František Tugendlieb. Kritici hovoria: „Je autentická, akoby
práve prišla z ulice na pódium porozprávať príbehy zo života.“ Koncertuje
doma i v zahraničí.

Ivan Čermák

Inštrumentalista, autor a aranžér celého radu hudieb do hraných,
dokumentárnych i priemyselných filmov, autor množstva reklamných
a scénických hudieb, hudieb k divadelným predstaveniam, muzikálu,
televíznych zvučiek a piesní pre deti. K najznámejším snímkam patrí hudba
k dokumentárnym filmom. Skladateľ, aranžér a producent debutového
albumu Aleny Čermákovej Šansóny a iné piesne a albumu Spievam ako
dýcham.

K šansónom pani Aleny Čermákovej som sa ale postavila inak.
Chcela som si ich vypočuť, až keď budem chcieť byť smutná“.
Tá moja hudobná vzdelanosť... Šansón = splin. Ale keď som si ich vypočula
tak, že som pred domom nemohla vystúpiť z auta kým CD neskončilo,
tak som si dala rovnítko k slovu povzbudenie. Také, aké by sme si mali
navzájom rozdávať stále, každý deň.
Dúfam, že sa nám skoro podarí sprostredkovať Vám, našim partnerom,
stretnutie s tvorbou manželov Čermákovcov. Prajem aj našim partnerom,
ktorých či osobný či profesionálny život nie je práve v čokoládovej
šľahačke, aby im bolo dopriate povzbudenie z ich umeleckej tvorby, ale to
sa musí zažiť.
Na záver mi dovoľte ešte čítať z už spomínanej knihy pani Aleny
Čermákovej, ktorá zachytáva životný odkaz pátra Srholca:
„VŠETCI ĽUDIA TVORÍME JEDNU RODINU A ZACHRANOVAŤ
JEDNÉHO, NECH JE AKEJKOĽVEK RASY, ETNICKEJ SKUPINY,
VIEROVYZNANIA ALEBO POLITICKEHO NÁZORU, ZNAMENÁ
ZACHRANOVAŤ SEBA SAMÉHO.
Mgr. Hilda Némethová
konateľka spoločnosti MED-ART, s. r. o.
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Spievanie je ako dýchanie
spievam pre ľudí, ktorých milujem
Pracujete s umením, ktoré k svojej prezentácii používa slová, zvuky
a tóny. S vaším manželom Ivanom ste v osobnom aj profesionálnom
partnerstve už viac ako 28 rokov. Spojilo vás práve toto umenie?
Áno. Naše cesty sa preplietli úplne fatálne. Spievala som v kapele
s Ivanovým bratom a on mi navrhol, že Ivan by sa chcel so mnou stretnúť.
Počul totiž moje pesničky, ktoré som si písala sama a aj on mi chcel nejaké
napísať. A keď som ho zasa ja počula hrať na gitare, bola som fascinovaná.
Začala som mu predstavovať rôzne obrazy, ktoré vidím za jeho muzikou
a hneď bolo nad slnko jasnejšie, že naše cesty sa musia preťať a preťali sa
nielen partnersky, ale aj profesijne.

s Alenou Čermákovou
v krátkom rozhovore

Čo vás priviedlo k tomu, že spievate?
Spev milujem. Je to moje vyjadrenie pocitov, túžob, snov, bolesti i radosti.
Spievanie je pre mňa niečo ako dýchanie. Svoj druhý album som nazvala
Spievam ako dýcham. Nespievam pre slávu, poľnú trávu, ale pre ľudí,
ktorých milujem.
Už v roku 2002 ste naspievali Šansóny a iné piesne. Dalo by sa
povedať, že ste speváčka šansónov?
Keď sme s manželom začali pracovať na platni, vôbec sme nemali
v úmysle písať len šansóny. Ale tým, že Ivan robil scénickú a filmovú
hudbu, chcel piesne robiť ako príbehy. A ako pomaly vznikali, bolo ich treba
niekam zaradiť. Aj keď sa šansón považuje za prežitý žáner, jeho preklad
z francúzštiny je „pieseň“. Keď to bolo treba nazvať, nazvali sme ich ako
Šansóny a iné piesne. Každý si tam nájde to, čo si chce nájsť. Ľudia majú
šansóny zafixované ako divadlo v troch minútach, kde by mala byť
nejaká hlboká textová výpoveď. A verím, že to v našich piesňach je. Ak je to
tak, potom sú to šansóny.
Ako u vás vyzerá vznik šansónu?
Najskôr máme texty, spomedzi ktorých si vyberáme. Máme troch dvorných
textárov Stana Belana, ktorý dokáže jednou vetou vyjadriť veľa obrazov
a myšlienok. Neskôr sme do tímu pribrali Petra Uličného a ešte máme
textárku Scarllet Čanakyovú. Jej texty sú naozaj ženské. Ivan zoberie text,
zatvorí sa do izby a nahodí melódiu. Potom ma ohlási: "Rýchlo, rýchlo, poď
sem, niečo ti chcem pustiť!" Pustí mi to a keď ma to chytí, tak to hneď
skúšame naspievať. Urobíme si prvý záznam a na jeho základe sa to Ivan
snaží zaranžovať. Necháva mi však aj priestor, aby som si melódiu kvôli
textu prispôsobila, aby viac vynikol jeho význam. Nevnucuje mi len svoje
noty, ale dovolí mi dve-tri aj zmeniť.
Prezraďte, čo si myslíte o vzťahoch medzi ľuďmi?
Medziľudské vzťahy sú vo všeobecnosti silne narušené. Teda choré.
Vždy si predstavím, že keď človek ukáže prstom na druhého s úmyslom
poukázať na jeho zlé stránky, zabúda, že tri prsty ukazujú na neho samého.
A palec smeruje k nebu. Keby sme v mnohých problémoch začali so
zmenou u seba, pochopili by sme tajomstvo vzťahov.
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