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Phoenix a nemocnice
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❑ PHX nebol dlhé roky v 
nemocniciach

za 2 roky nárast na viac ako 20% 
podiel na trhu

nárast nemocničného sortimentu

víťazné tendre v nemocniciach aj 
poisťovniach

spolupráca s takmer všetkými 
nemocnicami na Slovensku (verejné 
aj nemocničné lekárne)
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PHOENIX SK

24/09/2019 Setkání s významnými obchodními partnery 20193

o

5 
velkoobchodné sklady

445
vlastných a partnerských 

lekární PARTNER

spolupráca s  2000 
lekárňami

Pre výrobcov a pacientov 

2
DTP/DTH a ďalšie 

modely priamej 

distribúcie

ISO 9001-2015;

ISO 14001-2015; 

OHSAS18001-2007; 

ČSN ISO/IEN 27001-

2014

Certifikácia

14 500 
Paletových miest v PRE-

WHOLESALE

Trhový podiel

38%

Sortiment

19 800 
skladových položiek

Celkový prevádzkový 

výkon

600 mil. €

504 
zamestnancov

Logistické služby pre 

80 výrobných 

spoločností 

100% 
distribučné pokrytie trhu 

lekární a návrat na trh 

nemocníc

Vozový park  120
automobilov 

splňujúcich GDP



Emergentný systém

Čo to znamená v praxi?



Základné princípy

➢ Každý držiteľ registrácie kategorizovaného lieku musí 
prevádzkovať emergentný systém a v rámci neho vybaviť 
objednávku lekárne do 48 hodín od objednania (resp. do 72 
hodín pre objednávky urobené v piatok)

➢ Iba pre lieky (nie dietetiká a ZP)

➢ Iba pre kategorizované lieky (nie lieky s úradne určenou 
cenou, výnimky z úhrad schválené poisťovňou, mimoriadne 
dovozy...)

➢ Lekáreň musí k objednávke priložiť anonymizovaný scan
receptu, resp. preskripčného záznamu pre eRecept, resp. od 
1.1.2020 aj nemocničnej žiadanky (nie však výpisu z Rp...)

➢ Informácia o ES pre každého držiteľa je na webe MZSR: 
http://www.mzsr.sk/?ismol

http://www.mzsr.sk/?ismol
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Celkový počet ISEDO objednávok/druhov liekov AVEL
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Realita....

➢ Niekoľko tisíc ISEDO objednávok verzus cca 4-5 miliónov 
riadkov objednávok v štandardnej distribúcii mesačne

➢ Nárast v 08/2018-03/2019 bol spôsobený problémami u 
vybraných liekov, nejde o plošné zvýšenie používania 
systému

➢ Môže byť diskutabilné, či je ES používaný veľa alebo málo

➢ Nedá sa povedať, že by sa ES nepoužíval vôbec, ale ani to, že 
by bol hromadne zneužívaný (v priemere lekáreň urobí cca 4 
ISEDO objednávky mesačne)

➢ Myslíme si, že ES má opodstatnenie a prispieva k lepšej 
dostupnosti liekov pre pacientov



ES & PHOENIX

➢ Na portáli spravovanom PHOENIXom (www.isedo.sk) 
je 57% všetkých kategorizovaných prípravkov

VÝZNAMNÍ VÝROBCOVIA VO PHOENIXE

▪ Sanofi
▪ Novartis
▪ GSK
▪ Boehringer
▪ Astra
▪ Aspen

▪ NovoNordisk
▪ Lundbeck
▪ Abbot/Mylan
▪ Ewopharma
▪ Astellas
▪ Takeda

▪ Servier
▪ UCB
▪ Ipsen
▪ Eisai
▪ Merck
▪ Teva
▪ A ďalší...

http://www.isedo.sk/
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Novely zákonov
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Novela Zákona o lieku (362/2011 Z. z.):

▪ Rozšírenie generickej preskripcie na ďalšie molekuly („zátvorka ale ostáva“)

▪ ISEDO objednávka aj so žiadankou z nemocničnej lekárne (nielen s Rp ako 

doteraz)

▪ Obmedzenie predaja medzi lekárňami:

➢ na 5 ks mesačne (nie 3 mesiace na sklade v lekárni ako teraz)

➢ na všetky lieky s UUC, nielen pre kategorizované lieky

Novela Zákona o úhradách (363/2011 Z. z.):

Zmena v referencovani pre balenia, ktoré nie sú v 3 EU krajinách (prepočet RC 

z iného balenia)

Obmedzenie „F“ liekov 

Očakávaná účinnosť od 1.1.2020, obmedzenie „F“ liekov od 1.4.2020





VYSOKÁ KVALITA ZA PRIMERANÚ CENU
▪ celoeurópska prémiová privátna značka od PHOENIX group

▪ výroba je v Európe, sústredená hlavne v Nemecku a Švajčiarsku

▪ viacjazyčné/regionálne balenia - „rovnaký produkt na 
Slovensku ako v Nemecku“

▪ voľnopredajný sortiment, pútavý dizajn a príjemná chuť

▪ značka je určená pre lekárne PARTNERa, BENU lekárne a
verejné lekárne nemocníc za rovnakú cenu



O LIVSANE

Uvedenie na trh koncom roku 2017

Aktuálne dostupných 130, v dvojročnom termíne 
nárast na cca. 300 prípravkov

Livsane tvorí osem kategórii :

▪ Voľnopredajné prípravky,
▪ Prírodné a bylinné prípravky,
▪ Osobná starostlivosť,
▪ Starostlivosť o matku a dieťa,
▪ Zdravie a ochrana,
▪ Diagnostika a podporné nástroje,
▪ Prvá pomoc
▪ Ženská hygiena



https://www.partner.sk/livsane/
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Čo nás čaká a neminie
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MZSR projekt – centrálne nákupy

▪ centrálne organizované nákupy (tendre pre cca 20 
nemocníc)

▪ verejné/nemocničné lekárne

▪ pilotný projekt ešte v roku 2019

▪ PZS kódy 



PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s – nemocničný trh

DISTRIBÚCIA LIEKOV

PHOENIX a nemocnice:

Posilnenie nemocničného teamu

Rožšírenie nemocničného sortimentu

Skvalitnenie služieb v oblasti distribúcie do nemocníc

Účasť v nemocničných tendroch

Tešíme sa na spoluprácu!



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Ing. Matej Gaál


