
Exkurze do italských lékáren 

S oblibou trávíme rodinné dovolené cestováním po nejrůznějších zemích Evropy, stejně tomu bylo i o 

letošních jarních prázdninách. Tentokrát jsme navštívili region Veneto v severovýchodní Itálii. Při prohlížení 

měst se nikdy nespokojíme jen s místy vyzdvihovanými v průvodcích, ale snažíme se proniknout do jejich 

atmosféry a poznat obyčejný život tamních obyvatel. Ideální příležitost k takovým pozorováním poskytují 

tržnice, supermarkety a jiné obchody, nikdy nezapomenu ani na průzkum lékáren. 

Ve městech Verona, Padova, Treviso, Venezia Mestre a Venezia jsem nahlédl nebo přímo navštívil několik lékáren. Na první pohled 

mě zaujal fakt, že jsem ve většině lékáren zastihl lékárníka-muže, tedy jev, který není v České republice zcela obvyklý. Chtěl jsem 

tomu přijít na kloub a proto mě napadlo, že si v některé z lékáren domluvím schůzku a vyptám se i na další zajímavosti. V krátkém 

rozhovoru mi byl partnerem Dott. Enrico Favi, majitel Farmacia Graziati, která se nachází v pevninské části Benátek (Venezia 

Mestre). 

Na moji původní otázku týkající se poměru žen a mužů v italských lékárnách se mi sice nedostalo uspokojivé odpovědi, o to 

zajímavější byla ale naše další témata. Porovnání několika základních ukazatelů odlišujících Itálii a Českou republiku jsem umístil do 

tabulky, některé další aspekty italského lékárenství jsem shrnul v následující zprávě: 

Hustota sítě lékáren na území Itálie je regulována 

zákonem, který stanovuje, že v obcích s počtem obyvatel 

menším než 12 500 může být otevřena jedna lékárna na 

5 000 obyvatel a v obcích s počtem větším než 12 500 

obyvatel jedna lékárna na 4 000 obyvatel. Nicméně 

národní průměr udává 3 374 obyvatel na lékárnu (to je 

hodnota nejbližší celoevropskému průměru – 3 323 

obyvatel na lékárnu), alespoň jedna lékárna funguje 

v každé z 8 000 italských obcí. Dále je omezeno řetězení 

lékáren – řetězec může mít maximálně 4 lékárny, předtím 

však musí být vytvořena společnost majitelů, která má 

svého ředitele. 

Léčivé přípravky jsou již při registraci členěny podle 

volnoprodejnosti do několika kategorií. Kategorie „A“ a 

„H“ zahrnuje léky vázané na recept používané k léčbě těžkých, chronických a akutních onemocnění, které jsou obvykle z velké části či 

plně hrazeny národní zdravotní službou (Servizio Sanitario Nazionale – 

SSN). Kategorie „C“ obsahuje léky hrazené pacientem vázané na 

předpis (používané u méně závažných nemocí) a dvě podkategorie 

volně prodejných léčiv: SOP a OTC. SOP (senza obbligo di prescrizione, 

léky volně prodejné) jsou volně prodejná léčiva, která se prodávají po 

předchozí konzultaci s farmaceutem – je to tedy obdoba naší kategorie 

léčiv s výdejem bez lékařského předpisu s omezením. Tato skupina léčiv 

je ale oproti poměrům v ČR velmi obsáhlá, zahrnuje např. nosní 

dekongestanty, přípravky proti kašli, oční kapky, pastilky a spreje k 

dezinfekci ústní dutiny a krku nebo u nás běžně volně prodejné léky 

proti bolesti. Skupina OTC (prodotti da banco, přes „pult“) zahrnuje 

přípravky charakteru velmi bezpečných léčiv a potravních doplňků. Obě 

podkategorie se mohou prodávat i v drogeriích a supermarketech, 

podmínkou je ale vždy přítomnost kvalifikovného lékárníka. 

Nad cenami léčiv bdí italská léková autorita AIFA (Agenzia Italiana del 

Farmaco). Cena léčiv kategorie „C“ může být zvýšena jednou za dva 

roky a zdražení nesmí překročit míru očekávané inflace. Ceny a úhrady 

léčiv kategorie „A“ a „H“ jsou předmětem vyjednávání mezi AIFA a 

držitelem registrace. 

                                                           
1
 přepočteno dle kurzu střed 1 EUR = 24,35 CZK (kurzovní lístek ČNB ze dne 28. 2. 2011) 

2
 nezávazná doporučená spotřebitelská cena, prodejní cena lékárny, PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s. 

  Itálie Česká republika 

rozloha 301 340 km
2
 78 867 km

2
 

počet obyvatel 60,1 milliónu 10,5 miliónu 

hustota obyvatel 204 obyv./km
2
 135 obyv./km

2
 

HDP na hlavu 35 100 $ 18 900 $ 

počet lékáren 17796 2420 

počet obyvatel na 1 lékárnu 3374 4462 

celkový počet farmaceutů 79000 7739 

poměr farmaceutů ♀/♂ v % 66/34 83/17 

srovnání cen některých léčiv 
 iburofen 12 x 400 mg 6,95 € (169,20 Kč)

1
 40,20 Kč

2
 

paracetamol 30 x 500 mg 3,60 € (87,70 Kč) 37,60 Kč 

k. acetylsalicylová 20 x 500 mg 4,20 € (102,30 Kč) 63,30 Kč 

pantoprazol 14 x 20 mg 11,90 € (289,80 Kč) 219,70 Kč 



V Itálii zatím neexistuje systém elektronické preskripce, lékařské předpisy jsou v papírové podobě. Práce s nimi je ale usnadněna 

pomocí několika čarových kódů. 

Závěrem bych se ještě rád podělil o dva postřehy: 

V mnoha lékárnách jsem měl možnost obdivovat střízlivé 

využití původního historického nábytku k vystavení zboží. 

Italský cit pro design často efektně a vtipně spojil výstavku 

stojatek, hmoždířů a vah s vystavením nejmodernějších 

výstřelků léčebné kosmetiky. Výjimkou nebyly ani lékárny, 

kde celá jedna místost byla zachována jako farmaceutické 

muzeum. 

Velmi inspirující byl i velmi přátelský a vstříctný přístup 

k pacientům. Samozřejmostí bylo oslovení pacienta 

jménem, pečlivé a trpělivé vysvětlení farmakoterapie, 

úsměv. Lékárník vyprovázel méně pohyblivé babičky ke 

dveřím a choval se velice galantně, s každým prohodil 

několik milých slov. Výjimkou nebylo ani to, že se s někým 

zastavil v oficíně nebo že vyšel v bílém plášti před lékárnu. 

Za vše hovoří i fakt, že jsem rozhovor s lékárníkem nemohl 

uskutečnit hned, protože v tu chvíli byli v lékárně „pouze“ 

ve třech. Musel jsem přijít druhý den, kdy jich bylo pět – 

velikost lékárny i četnost pacientů odpovídala tomu, co 

běžně musím zvládnout sám. 

 


