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Vliv COVID-19 na vývoj e-farmacie

Tvrdá logistika

Bezpečnost 
zaměstnanců

Online laboratoř v 
reálném čase

Svět je nyní 
skutečně 

digitalizovaný

Legislativa v 
rozporu aktuálních 
potřeb společnosti

Lidé nevnímají e-
farmacii, jako něco 

co nahradí 
kamenné lékárny



CONTENT



Pacient v centru lékárenské péče 

Lékárníci vždy znali a budou znát každého individuálního pacienta nejlépe!

Data z klientského programu to efektivně doplňují a poskytují jistotu (více pacientů, léků, atd.)

Email, Telefonní číslo, Adresa  

Kontaktní údaje
Frekvence návštěv, datum od poslední 

návštěvy.

Chování

Umožní proces personalizace.

Jméno, Příjmení
ATC skupina léku definuje 

skupinu zdravotních obtíží.

RX

Informace mohou být rozdílné s 

ohledem na pohlaví pacienta.

Pohlaví

Zajímá se pacient aktivně o své 

zdraví? Investuje do prevence, do 

dermokosmetiky, atd.

Zdravotní doporučení se mohou lišit s 

ohledem na věk pacienta. 

Věk
Indikace přípravku definuje 

aktuální zdravotní problém.

OTC

Registrace do 
klientského 
programu

Chování v 
lékárně

Ostatní produkty



„Relevantní a hodnotné informace ihned v čase potřeby pacienta!“

Posílení dispenzace v lékárně → informace emailem

DEN 1

Pacient vyzvedne v lékárně léky na 
předpis nebo nakoupí jiné produkty.

DEN 2

Dr.Max systém kontroluje každý den 
transakce na každé Kartě výhod Dr.Max. 

V definovaných případech spouští 
připravenou emailovou komunikaci. 

ZÁMĚRY KOMUNIKACE

• Navýšit compliance / adherence
• Posílit bezpečnost léčby
• Dodatečný servis pro pacienta



Posílení dispenzace v lékárně → příklad kampaně

3. den – 1. email:

Spouštěč: Recept na léky skupiny IPP

OBSAH: 

Compliance

Správné užívání IPP

Edukace o nemoci

Bezpečnost

Vyhnout se jistým OTC lékům

17. den – 2. email:

OBSAH: 

Adherence

Změny životního stylu

Nežádoucí účinky

Riziko nižšího vstřebávání železa



Social media jako kanál ke komunikaci se zákazníky
„Dobře navržený virální obsah s nízkou investicí může přinést vynikající výsledky.“

Organický dosah = 44 093 (63%) Organický dosah = 55 120 (100%)



PORADNA



Poradna: Samoobsluha a „telemedicína“
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RX REZERVACE
a home delivery



Vliv COVID-19 na vývoj RX Online/RX rezervace 

Základ: V ČR funguje povinná e-preskripce a její eRecept, který umožňuje distanční předání od lékaře, přes pacienta až do lékárny.

Jaro 2020: Preferovaná forma předání eReceptu pacientovi byla u praktiků sms s identifikátorem (použitelná i v případě uzavřených 
ordinací), využíváno i seniory dosud zvyklými převážně na papírové průvodky.

Potřeby společnosti se vlivem COVID-19 významně změnili a dostali se do přímého rozporu s legislativou. Ohrožené skupiny pacientů by 
měly v ideálním případě zůstat doma, ale pro léky do lékárny musely. Proto jsme se i my odhodlali těmto potřebným skupinám pomoci:

• V dubnu a květnu byl testován i projekt RX Home Delivery

• Omezen pouze pro pacienty ve věku 65+ (objednávky od 
mladších pacientů byly odmítnuty a nevyřízeny)

• Poptávka i bez propagace této nabídky byla v řádu stovek 
žádostí

• COVID-19 poskytl ideální příležitost otestovat zájem o nové 
řešení v reálném prostředí

• Aktuálně on-hold → v přímém rozporu s legislativou

• Od 2020 kompletní síť připravená na RX Rezervace přes 
identifikátor eReceptu (nejenom zjišťování dostupnosti a 
vyhledávání podle názvu léku)

• Duben 2020: 2 400 RX rezervací

• Říjen 2020: 6 500 RX rezervací za měsíc

• Úplná novinka se stala standardní službou, která propojila 
virtuální lékárnu s kamennými.

1. RX REZERVACE 2. RX HOME DELIVERY

RX rezervace v tuto chvíli lépe řeší potřebu pacientů…..



ZÁVĚR



Závěr: Potenciál e-farmacie

Lékárenský on-line ukázal, že může „měnit legislativu“ 

bez nutnosti zapojení parlamentu.

Po skončení první vlny COVID-19, se podíl registrovaných

léčiv znovu začal vracet zpět do kamene. 

Sociální kontakt je pro mnoho pacientů nenahraditelný.

Lékárenský on-line může výrazně za krize pomoci,

ale zatím nenahradí „klasickou“ kamennou lékárnu.

RX Online není pouze e-com,

ale i tvrdá logistika. 

e-Farmacie se často zužuje na RX Home delivery
(logistiku), ………..budoucnost e-Farmacie je ale v 
personifikovaném obsahu, službách, telemedicíně, 
atd. 


