8. kongres Pharma Profit
PROGRAM
7.30 – 8.30

Registrace

8.30 – 9.00

Zahájení, úvodní slovo organizátora

9.00 – 9.45

Odpočinek není selhání a spánek není známka slabosti
Psychohygiena všedního pracovního dne



Je mylná představa, že člověk musí podávat obrovské výkony, kterými oslní celý svět. K
životnímu úspěchu vede spíš vytrvalost a dlouhodobý tah na branku. A zejména ve středním a
pozdějším věku vítězí ten, kdo je schopen neustále a kontinuálně odpočívat.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
9.45 – 11.15
Panelová diskuse: Financování českého a slovenského lékárenství pod
drobnohledem







Je reálné, aby byl SIV nahrazen jiným modelem odměňování lékárenské péče, který zohlední
odborné činnosti poskytované v lékárně?
Přežije společná obchodní přirážka změnu financování lékárenské péče a bude konečná výše
přirážky vyšší než v současnosti?
Co je pro pacienta vlastně výhodné? Nejednotné, či jednotné doplatky za léky?
Jak by systém jednotných doplatků koexistoval s právem pacienta na levnější variantu
(generickou záměnou) a pozitivními listy ZP?
Jaké systémy doplatků fungují v zemích EU? A jsou takové, od nichž by stálo za to se učit?

Moderuje:
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, předseda představenstva České asociace farmaceutických firem
Účastníci:
PharmDr. Lubomír Chudoba, Česká lékárnická komora; PharmDr. Ondrej Sukeľ, Slovenská
lekárnická komora; Ing. Michal Jurča, Asociace provozovatelů lékárenských sítí; PharmDr.
Martin Kopecký, Ph.D., Lékárna Zdraví
11.15 – 11.45

Přestávka na kávu

11.45 – 12.25

Jak postupovat, aby on-line marketing fungoval?



Proč je důležité myslet komplexně a mít předem promyšlenou jeho strategii a očekávání.
Proč je důležité kampaně časově optimalizovat, a jak se vyhnout základním chybám v jejich
vedení.

MgA. Jan Nízký, managing partner, HealthBeat
12.25 – 13.00 Jak zefektivnit provoz lékárny?





Možnosti, jak snížit náklady na provoz zázemí lékárny.
Jak větší přítomnost za tárou přináší růst tržeb.
Poznejte své současné i budoucí pacienty.

Andreas Gloess, channel partner manager, Rowa® Technologies
13.00 – 14.00 Oběd

Sekce A – Různé pohledy na category management v lékárnách
14.00 – 14.30 Homeopatii nahrává stoupající zájem lidí o samoléčbu
14.30 – 15.00

Aktuální přehled vybraných kategorií v českých lékárnách

Přednáška bude zaměřena na porovnání velikosti a trendů klíčových kategorií volně
prodejných léků a doplňků stravy v českých veřejných lékárnách a lékárenských e-shopech.
Zaměří se mimo jiné i na faktory, které vývoj jednotlivých kategorií ovlivňují. Pozornost bude
věnována i vybraným kategoriím z oblasti vitality a výživy.

RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, associate director, IQVIA Solutions
15.00 – 15.30 Přestávka na kávu
15.30 – 17.00 Jak zhodnotit určitou kategorii?




Zaměření na produkty, které nejsou na pozitivních listech, ale odborně a ekonomicky mohou
hodnotu kategorie zvýšit. A klientovi poskytují i lepší užitek či lepší uživatelský komfort.
Soustředíme se na dvě kategorie a na dva typy produktů: 1) vláknina, zejména rozpustná
vláknina, v kategorii výživa – trávení – zácpa a 2) omega-3 kyseliny v kategorii vitalita – mozek
– paměť – učení.

PharmDr. Jana Matušková, lektorka dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách
Sekce B – Legislativa
14.00 – 15.00 Blíží se start systému pro ověřování léčivých přípravků



Od února 2019 ponesou léky vydávané na předpis dvojrozměrný kód GS1 DataMatrix, jehož
prostřednictvím budou lékárny při výdeji ověřovat jejich pravost. Opatření přinese větší
transparentnost i vyšší bezpečnost uživatelů léčivých přípravků. V dubnu 2018 startuje pilotní
provoz systému.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti
léčiv
Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka, GS1 Czech Republic
15.00 – 15.30 Přestávka na kávu
15.30 – 17.00 GDPR v lékárně - právní základ a postup při aplikaci




Povinnosti lékáren coby správce osobních údajů a základní terminologie
Praktická příprava na příchod GDPR v lékárně

JUDr. Jakub Havlíček, advokát, Havlíček & Partners, advokátní kancelář
17.00

Tombola

