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Pane doktore, ocitáme se na konci roku
2008, jaký byl z vašeho pohledu, co se stalo
důležitého či dokonce převratného ve far-
macii? 

Mohli bychom mluvit o spoustě věcí, tak
jako každý rok, ale pro mě je nejdůležitější vývoj
na úrovni zdravotní a        lékové politiky. Jedno-
značně byly letos učiněny pozitivní kroky, které
posilují roli farmaceuta, respektive jeho parketu,
na níž by měl vést odborné pora-denství. Jde o
možnost generické substituce, vliv Rx to OTC
switching na samoléčbu, OTC přípravky s ome-
zením, pokrok při prosazování  farmaceutické
kvality doplňků stravy…

Pojďme trošku rozebrat tu farmaceutickou kvalitu doplňků
stravy. Co tím myslíte?

Všichni víme, že kategorie doplňků stravy je kontroverzní, že vý-
robci například nemusí provádět stabilitní testy v náročnosti obvyklé
u léčiv, že jsou používána mnohdy nepodložená zdravotní tvrzení, že
toto vše na konci garantuje lékárník. Osobně této kategorii velmi moc
fandím, jelikož jednoznačně znamená větší dostupnost látek, které by
se jinak dostávaly do klinické praxe jako léčiva velmi obtížně a mnohdy
třeba vůbec, protože by se nenašel výrobce ochotný vložit do vývoje
registračního procesu miliony dolarů či eur. To ale neznamená, že
máme opakovat bludy, domněnky či přání některých firemních
zástupců a reprezentovat je navenek, že se máme smířit s tím, že
nevíme, zda daná účinná látka odpovídá deklarovanému množství atd.    

A děje se v této oblasti něco konkrétně? Mohou si nějak lé-
kárníci zajistit kvalitu doplňků stravy, když ji garantují?

Svého času jsme všichni lékárníci vsadili na to, že stát nám po-
skytne odbornou i legislativní garanci, podobně jako je tomu v případě
léčiv a SÚKL. Postupem času se ukázalo, že z povahy věci to není
možné. A začalo se o tom mluvit, přednášet, psát a zase mluvit a potom
pro změnu přednášet, a aby se to nepletlo, tak zase i psát. Když jsem
viděl se svými spolupracovníky tu několik let trvající impotenci, vzali
jsme to do svých rukou, koupili několik doplňků stravy a otestovali
jsme je. Výsledky dnes všichni znají, netřeba to opakovat.

A mělo to nějaký dopad na firmy, jejich přípravky, přispělo to
nějak k jejich farmaceutické kvalitě? Má to dnes v lékárnách ně-
jaké výsledky? 

Určitě! Jen si vezměte, co se stalo! Například Barnys provedl změny
a doložil je analytickými certifikáty vysoké kvality, Green Swan a Walmark
dokonce vyvinuly validované analytické metody takzvaně šité na míru,

Delpharmea odstranila nesrovnalosti dané
původně chybným značením, atd. atd. Výrobci
doplňků stravy na popud naší práce založili
ČASP, kde přijali určité vnitřní směrnice s cílem
zvýšit kvalitu svých přípravků, zvýšit dozor nad
kvalitou.  

Vedle této iniciativy se nic jiného ne-
událo, nikdo jiný nic neudělal?

Ne, jen články, přednášky a potom zase
články a přednášky, a aby se to nepletlo a bylo to
hodně konkrétní, tak sem tam nějaký e-mail, a po-
kud možno anonymní… Jak říkal anglicky jeden
můj přítel ve Francii: „Many words no action!“ 

Četl jste v listopadovém čísle ČČL článek Mgr. Tomáše
Volného? Tam správně konstatuje, že k doplňkům stravy chybí
validní informace, a zároveň říká, že ty nemůže garantovat
komerční subjekt, byť by získal svou koncepční edukační prací
důvěru…

Především musím říci, že autora článku si velmi vážím, považuji ho
za velkého odborníka a seriózního člověka a s naprostou většinou jeho
názorů uvedených v článku souhlasím. Ovšem v jedné věci se podle
mého názoru     mýlí. Nezáleží totiž na statutu subjektu, který se takové
činnosti věnuje, ale jen a jen na důvěře, které požívá. Jinak řečeno, jde
o to, zda je ten subjekt věrohodný, a je úplně jedno, jestli je to
ministerstvo, komora se svou Lékárnickou akademií, Edukafarm, 
IPVZ, PHC  nebo Inovativní institut Mgr. Tomáše Volného. Opravdu
nechápu my   šlenkový proces, na jehož konci je doporučení,  kdo může
či má a kdo nemůže či by neměl, nebo dokonce nesmí to či ono dělat…
                          Dělejme třeba všichni všechno, protože jen ten, pro kterého to děláme,
tj. lékárníci, má právo posuzovat naši práci. Jinak řečeno, absolutně
nezáleží na povaze subjektu,    ale jen a jen na jeho výsledcích a na
způsobech,  jakými těchto výsledků dosahuje.  

Musím vám dát za pravdu, protože pokusů, jak poškodit
kredit Edukafarmu a vaší osoby jsem zaznamenala letos hned
několik. Například nedávno se ke mně dostal anonymní e-mail,
který totálně zpochybňuje průzkum, který předkládáme
čtenářům v tomto čísle. Můžete k tomu něco říci?

Ano, je zde mnoho subjektů, kterým důvěra, jíž se Edukafarm těší,
prostě vadí, a proto se snaží nás jakkoliv poškodit, diskreditovat.  V tom
anonymu stojí, že používáme nekalé praktiky, že stejně vyhrají
přípravky favoritů, jako je Zentiva, Novartis, Walmark, inPHARM a daší
Samozřejmě, když si to přečte neinformovaný lékárník, může nabýt
dojmu,  že může být zneužita   je h  o důvěra, jeho poctivá práce. Nicméně

„Lékárníci pro lékárníky“
není prázdný pojem…

Zeptala jsem se za vás PharmDr. Zdeňka Procházky,
ředitele společnosti Edukafarm
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pravda je jiná, a každý ji může posoud it a udělat si svůj názor, zda
vyhrály některé produkty nečekane nebo nezaslouženě. Jako obvykle
jsme postupovali korektně, chtěli jsme zjistit, co lékárníci doporučují,
jak klinicky nahlížejí na dané skupiny přípravků, zdave skupině
upřednostňují léčiva, či doplňky stravy apod. Abychom se vyvarovali
jakéhokoliv podezření, spojili jsme síly s nadnárodní renomovanou
nezávislou agenturou CEGEDIM, spolupracovali jsme s Farmaceu-
tickou fakultou UK v Hradci Králové. Tento seriózní a vysoce pro-
fesionální přístup je mojí odpovědí každému, kdo nemá odvahu se
podepsat pod vlastní e-mail.  Důvěra lidí, kteří se podělili o svoje
zkušenosti, je pro nás mnohem důležitejší.

Vlastníte také společnost       inPHARM,  která působí na farma-
ceutickém trhu,  a proto určitě v průzkumu zvítězí přípravky, které
inPHARM zastupuje… 

No tak sama vidíte, že to jsou všechno lži. Tyto přípravky ani v jedné
skupině nezvítězily. Na tomto místě se ještě vracím k článku kole-
gy Volného. Je jasně vidět, že vždy rozhoduje, jak se subjekt chová,
a ne jaký má statut. Jedině to je hodnoticí kritérium. A musím
konstatovat, že v každé lékárně je to stejné. I zde pacient nebo klient
časem pozná, jak se k němu lékárník chová, a podle toho jej hodnotí.
Rozliší, zda mu lékárník udílí rady podle svých nejlepších odborných
znalostí, nebo zda je veden komerčními dohodami, na jejichž konci je
nějaký finanční prospěch. Ano, všechno je to o určité rovnováze, o se-
riózním přístupu, ale nesuď me se, kdo více a kdo je méně komerční.
Ekonomické hledisko je důležité, a dokonce si myslím, že věci ne-
mohou bez ekonomického  zajištění vůbec existovat. S ohledem či
bez ohledu na ekonomickou stránku věci  jsme vždy povinni zajistit
u projektů, které vyžadují objektivní přístup, jejich korektní, řekněme
“evidence based”, průběh!  

Proč jste vlastně založil společnost inPHARM?  
  S polečnost Edukafarm již devět let spolupracuje s farmaceutickými

firmami  na seminářích, odborných periodicích  a dalších projektech tak,
aby je mohla zprostředkovat lékárníkům pokud možno zdarma nebo
za symbolický poplatek. To se ale vždy nedaří v potřebné míře. A my
nemůžeme být závislí jen na tom, jestli firma „X“ bude ochotná
podpořit nějaký seminář, protože takto nelze realizovat jakoukoli
edukační koncepci. Proto jsem založil společnost inPHARM, jejímž cí-
lem je nacházet v Evropě zajímavé OTC přípravky a ty uvést na český a slo-
venský trh. Ze zisku inPHARMu potom sponzorujeme edukaci
společně s ostatními firmami, nicméně už nejsme závislí čistě na jejich
rozhodnutí. 

Co je tedy cílem společností Edukafarm a inPHARM. Je možné
to velmi stručně vyjádřit?  

Ano, jistěže. V roce 1998 jsem chtěl jakkoliv prospět českému a slo-
venskému trhu s OTC přípravky. Pojmenovat ho, přinést kvalitní edu-
kaci, rozšiřovat tento trh o zajímavé nové molekuly, a tak působit na
rozvoj institutu samoléčby, která může a musí přispět k prosperitě a kva-

litě našich lékáren. Samozřejmě,  základním předpokladem  pro napl-
nění uvedené strategie je, že se bude oběma našim společnostem
dařit, jinak bychom nemohli edukační projekty dělat.  

To zní jako idylka. Jak bude vypadat rok 2009? Bude to idylka?
Vydržíte to nasazení a  věčné shánění financí na projekty?  

Určitě to vydržím, protože mám kolem sebe skvělé spolu-
pracovníky.  Vždycky jsem si přál dělat věci tak, aby byly seriózní,
prospěšné, objektivní a přitom ekonomicky zajištěné – prostě lékárníci
pro lékárníky. Toto nebyl pro mě nikdy prázdný pojem!  Naše práce
byla a bude založena na důkazech, na klinické evidenci. V roce 2009
budeme zcela jistě v tomto trendu pokračovat. A moc bych si přál,
abychom všichni táhli za jeden provaz, včetně komory a grémia,
protože „nepřítel“ není uvnitř, ale mimo náš kruh. Budeme muset tvrdě
bojovat za svoji lékárenskou existenci a máme například ve vedení
komory skvělé, mladé a progresivní a ambiciózní kolegy. Opravdu jsem
optimista, a ať kdokoliv chce nebo nechce, my budeme dále posky-
tovat lékárníkům možnost jejich, tedy našeho společného růstu.

Lékárenská existence byla a do budoucna jistě bude závislá
na spolupráci lékárníka s lékařem. Souhlasíte? 

Absolutně souhlasím! Před několika dny jsem absolvoval OTC
konferenci a mj. vyslechl přednášku profesora Solicha. Hned na úvod
pan profesor konstatoval, že ve všech vyspělých zemích se prokázalo,
že tam, kde funguje spolupráce lékárníka a lékaře, vždy z toho profitují
nejen tito odborníci, ale především pacient. A společnost Edukafarm se
již několik roků snaží propojit lékárníka a lékaře tak, že organizujeme
společné semináře, pověřujeme lékaře a farmaceuty přednáškami na
seminářích Aesculap, Lege Artis a Lékárna 2010, podpořili jsme
několika sériemi seminářů modul lékových interakcí, které vytvořil
PharmDr. Josef     Suchopár atd.  Nerad bych, aby to vyznělo vychlou-
bačně a neskromně, ale v tomto všem byla společn ost Edukafarm
 průkopníkem a lékárník by z toho měl těžit!  

A také vydáváte pro Českou lékařskou komoru časopis Tempus
medicorum. To je přece mimořádné,  jak se k tomu Edukafarm
dostal?

Svého času jsme se přihlásili do tendru České lékařské komory
a ten jsme v konkurenci mnoha renomovaných vydavatelství vyhráli.
Dodnes to beru jako náš největší úspěch, protože lékárníci díky
Edukafarmu mají výjimečnou možnost dlouhodobě každý měsíc
prezentovat svůj obor před zraky 45 000 lékařů. Vedle toho, že samotný
Tempus vydáváme, vkládáme do něj odbornou přílohu mediNEWS
a právě zde publikujeme  autorské články zaměřené na vlastnosti léčiv
a schopnosti farmaceutů být lékařům partnerem a kon-zultantem
v oblasti farmakoterapie. 

Co byste na závěr popřál do nového roku našim čtenářům
Přeji všem hlavně zdraví, svobodu ducha, optimismus, a nadto

trochu toho “frikulínství”. 
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Máte-li zájem o zasílání aktuálních farmaceutických a medi-
cínských novinek ze serveru Edukafarm.cz (terapeutické přehledy, 

nová léčiva, studie apod.), vyplňte svoji mailovou adresu do okénka 
„Novinky do mailu“ na stránkách www.edukafarm.cz.
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