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Co se změnilo?
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To, co se děje v praxi je objektivní nejenom Covid trend

roste podíl on line lékáren (+50 %) vs kamenné (-3 %)

roste podíl nezávislých lékáren vs řetezcových zejména v OTC

minimalizace kontaktů s lékaři (-78 %)

strach z infekce

blokování péče pro ostatní

nová partnerství (akademie, firmy , IT, startupy)

nová role a podpora států – přebrání rizik za event. dopady urychleného vývoje

nástup telemedicíny a virtualizace zdravotní péče



Změna vztahu lékař a pacient
(zdroj Accenture)

lékařů zaznamenalo změnu komunikace ze
strany farma firem

lékařů zaznamenalo pokles návštěv pacientů
během COVID-1978 %

pacientů požádalo o léčbu distančně36 %

lékařů podporuje nástroje vzdálené
monitorace zdravotního stavu pacientů

Více než  60 %

82 %



Virtuální komunikace se zdravotníky je tady

Fyzický přístup je omezen bez naděje na změnu, je
potřeba nových smysluplných kontaktů, 40 % lékařů
omezuje přístup do svých ordinací a 28 % plánuje trvalé
omezení.

87 % zdravotníků požaduje spíše formu virtuální
komunikace nebo kombinace osobní návštěvy a distanční
formy a to i po skončení pandemie.



Komunikační preference zdravotníků 

64 %

65 %

Před pandemií Během pandemie

Osobní setkání 

Virtuální
schůzky



Během pandemie COVID-19

61 % 57 %

61 % zdravotníků uvedlo, 
že během stávající
pandemie COVID-19
komunikuje
s farmaceutickými
reprezentanty
více než dříve.

57 % zdravotníků uvedlo,
že farmaceutičtí
reprezentanti chybují v
odhadu skutečného
dopadu, který na ně
COVID-19 má.



Lékaři a lékárníci očekávají více empatie od sales
reprezentantů

Dokázat se vcítit do běžných problémů má a bude mít klíčový
dopad do vztahů i po pandemii.

Jedná se zejména o:

Náklady péče a
ordinace

Mentální dopadyOdloženou péči

(zdroj Mckinsey&Company)



Nabídka doprovodných služeb a cílené komunikace

Je potřeba nabídnout praktickou podporu propojenou
s péči o pacienty.

Zajistit instrukce či návody pro domácí péči a detaily
spjaté s danou indikací, samoléčbou, laboratorními
testy a místy péče.

Vytvořit takovou komunikaci, která bude mít větší
dopad a vliv na pacienty (zjednodušení aplikace,
adherence, compliance bez návštěvy lékařské
ordinace či lékárny).



Tvůrčí partnerství pro upevnění vztahu s pacienty

Vytvářet partnerství s digitálními inovátory v oblasti
zdravotnictví a s jejich podporou nabízet nová řešení pro
lékaře a lékárníky, která umožní poskytovat zdravotníkům
servis svým pacientům i jim samotným.

Home delivery

Krizová komunikace

Správné použití, adherence a compliance

Reklamační servis

E learning

Mentální podpora zdravotníků



Lékaři očekávají výrazný nárůst v používání
digitálních nástrojů

Po krizi ve srovnání s před krizí - Očekávání lékařů v oblasti
používání distančních nástrojů vzdáleně

11

7

10

16

26

26

30

33

47

47

38

16

18

21

33

40

29

27

43

36

30

22

7

14

20

15

20

18

Menší Stejné Větší Výrazně větší

Nositelná zařízení, senzory,  umožňující měření vitálních
funkcí pacienta 

Nástroje na podporu klinického rozhodování, jako jsou AI 

Distanční e-learning (výuka online/aplikace, např Euni) 

Dálkové vzdělání pro své zdravotní sestry a praktikanty 

Telemedicína pro konzultace v oblasti duševního a
behaviorálního zdraví 

Telemedicína pro konzultace zdravotního stavu

Videokonference pro profesionální využití (např.
www.mojepacientka.cz
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www.ordinace.cz
www.lekarna.cz
www.mojalekaren.sk
www.euni.cz
www.pearshealthcyber.cz

Pro  více informací:

Telefoní číslo: +420 272 732 996
Email: vladimir.finsterle@pearshealthcyber.com


