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Lekárenská starostlivosť je dnes významnou súčasťou zdravotného 

systému a hrá nezanedbateľnú úlohu vo verejnom zdraví. Lekáreň 

je stále miestom, kde sa bežný človek najrýchlejšie dočká rady 

ohľadom svojho zdravotného problému, ale jej postavenie sa 

v priebehu času mení. 

Dnes už nie je až takou samozrejmosťou mať „svoju“ lekáreň 

a „svojho“ lekárnika, ktorý nám najlepšie poradí. Často podliehame 

reklame, zbierame informácie na internete. Pokrok však tiež prináša 

obrovské množstvo nových prípravkov, a predovšetkým prepracované 

marketingové stratégie, ktorých hlavným cieľom je predať, nie pomôcť. 

Ako sa týmto „útokom“ brániť a voliť optimálnu stratégiu starostlivosti 

o zdravie?

Kým pri liekoch sa možno aspoň v účinnosti spoľahnúť na schválenú 

indikáciu (priame porovnanie účinnosti liekov v jednotlivých skupinách 

však väčšinou chýba) a z hľadiska kvality kontrolné pôsobenie štátnych 

autorít (ŠUKL, EMA), u ďalších prípravkov určených na starostlivosť 

o zdravie, ako sú napr. výživové doplnky, bylinné čaje či liečebná 

kozmetika, je relevantných (a hlavne nezávislých) informácií ako 

šafranu. Často sme odkázaní práve len na vlastné tvrdenia výrobcov a 

pritom je nad slnko jasnejšie, že so zodpovednými výrobcami sa často 

zvezú takí, ktorí si s kvalitou a pravdivosťou voči chorľavej verejnosti 

hlavu príliš nelámu. 

V takýchto situáciách majú praktické skúsenosti cenu zlata. Vzhľadom 

na množstvo prípravkov na trhu však často ani roky praxe nezaručia, 

že budeme pripravení na všetko. Projekt Lekárnici odporúčajú si preto 

kladie za cieľ zhrnúť široké empirické skúsenosti zo slovenských lekární 

a podeliť sa o ne medzi lekárnikmi navzájom, ako aj širokou verejnosťou. 

Prieskum sa zakladá na osobnom prístupe každého odborníka 

v lekárni k riešeniu daného zdravotného problému čo najefektívnejším 

spôsobom. Anketa je unikátna svojou koncepciou: zisťuje, ktorému z 

prípravkov odborný personál lekární dôveruje bez ohľadu na pôsobenie 

reklamy a želanie pacientov, a preto poskytujú iné informácie ako 

čisto predajné čísla. Lekárenskí experti sú oslovovaní na seminároch 

a webových stránkach spoločnosti Edukafarm ako aj prostredníctvom 

časopisu farmiNews. 

V roku 2014 sa prieskumu zúčastnilo celkovo takmer 243 lekárenských 

odborníkov. Všetkým do jedného patrí veľké poďakovanie, že si napriek 

množstvu iných dôležitých úloh našli čas a podelili sa s nami (a teda 

aj s vami) o svoje vlastné skúsenosti z oblasti voľno predajných liekov, 

výživových doplnkov, zdravotných prostriedkov a liečebnej kozmetiky. 

Poskytli nám tak dôležité informácie o svojich odborných a praktických 

preferenciách, ako aj možnosť zamyslieť sa, prečo je daný produkt 

preferovanou voľbou. 
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Výsledky nájdete aj na našej webovej stránke www.edukafarm.sk


