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STŘEDNÍ AMERIKA 

 

 Obecné informace o regionu 

Středoamerický integrační systém SICA 

Středoamerický integrační systém (španělsky Sistema de la 

Integración Centroamericana), který byl ustanoven roku 1991, 

je regionálním uskupením středoamerických států. Historicky 

navazuje na Organización de Estados Centroamericanos 

(ODECA), která byla zřízena roku 1951. Zakládajícími členy 

SICA je Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua, 

Kostarika a Panama. Později se přidalo i Belize a 

Dominikánská republika. Hlavní sídlo SICA je umístěno 

v hlavním městě Hondurasu, Tegucigalpa. Jedním z hlavních pilířů organizace je vedle 

integrace politické, také na příklad energetická, to znamená, že energeticky  výkonnější země 

zásobují jiné členy SICA. Organizace artikuluje společné zájmy jednotlivých států, mezi které 

patří na příklad ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů, snížení chudoby a kriminální 

činnosti, podpora nejen vnitřního, ale i mimo regionálního obchodu. Státy se mohou 

dobrovolně rozhodnout, do jaké míry a v jakých otázkách se chtějí integrovat s ostatními členy. 

Ukázka tohoto je i volný pohyb osob, který platí mezi Guatemalou, Hondurasem, Salvadorem 

a Nikaraguou. Volný pohyb zboží zatím platí mezi Guatemalou, Honduras a Salvadorem; do 

budoucna se však počítá, že se do celní unie zapojí i ostatní státy SICA.  
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Další integrační, pro změnu politickou, institucí středoamerických států je Středoamerický 

parlament, který je taktéž součástí SICA. Členové této instituce jsou všechny země SICA 

vyjma Belize a Kostariky. 

Evropská unie a Střední Amerika 

Signatářem asociační dohody EU-Central America Association Agreement ustanovené roku 

2012 je Panama. Asociační dohoda je postavena na třech základních pilířích: politický dialog, 

kooperace a posílení vzájemného obchodu. Obchodní pilíř byl provizorně přijat v roce 2013 

s Hondurasem, Nikaraguou a Panamou, pak následovně s Kostarikou, Salvadorem a poslední 

řadě s Guatemalou.  Tato smlouva však neodstraňuje zcela všechny celní překážky, avšak 

představuje důležitý krok k vytvoření dohody o volném obchodu mezi oběma regiony. Dohoda 

stanovuje jednotné administrativní úkony požadované při importu zboží či služeb. Dále také 

usnadňuje evropské investiční aktivity v regionu.  

Vzájemná obchodní výměna mezi EU a Střední Amerikou v roce 2016 dosáhla 10,7 

miliard euro. Obchodní bilance Evropské unie se Střední Amerikou byla v roce 2016 deficitní 

(0,13 miliard euro). Delegace Evropské unie je zastoupena ve všech zemí Střední Ameriky.  

 Farmaceutický průmysl  

Farmaceutický průmysl patří ve Střední Americe k jednomu z nejvíce rostoucích a 

nejperspektivnějších odvětví. Po ekonomické krizi v roce 2008 se velmi rychle vzpamatoval a 

zaznamenal nebývalý růst: mezi léty 2011 až 2014 se pohyboval kolem 42 %. V regionu se 

nacházelo k roku 2015 asi 670 farmaceutických společností a celkem 50 z nich zabíralo 80 % 

veškerého trhu; ve skrze se jedná o nadnárodní společnosti, neboť ty lokální nehrají zas tak 

významnou roli (většinou se jedná o výrobce generik). Hlavními hráči na trhu jsou Abbott, 

Pfizer, Sanoti-Aventis, Merck a Novartis Pharma – společně ovládají asi 25 % 

středoamerického trhu. 

Přímé zahraniční investice v současné době zaznamenávají konstantní růst a putují 

především do logistických center (hlavně Panama), výzkumu (především Panama) a center 

společných služeb (zejména Kostarika). V poslední době tu svou činnost započaly mnohé 

mezinárodní farmaceutické společnosti: na příklad se jednalo o AstraZeneca (2017, 

Kostarika), Bayer (2018, centrum v Kostarice; v roce 2015 investice do technologické inovace 

v Salvadoru) nebo GlaxoSmithKline (2015, Panama). Nicméně potenciál Střední Ameriky není 

dle odborníků ještě zdaleka využit.  
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Hlavní důvody, proč je Střední Amerika tak atraktivní: 

 Strategické umístění (logistický a obchodní hub Panama) 

 Vzdělaná pracovní síla (zde vévodí Kostarika) 

 Trh o 60 miliónech obyvatel 

 Rostoucí poptávka po kvalitních lécích (stárnoucí populace – diabetes, 

kardiovaskulární nemoci, chronická onemocnění, degenerativní onemocnění aj.) 

o Pilotní projekt, který má zvýšit dostupnost k velmi kvalitním lékům širší populaci; 

stejný lék dostupný v Evropě a USA je v těchto zemích prodáván pod jinou 

značkou, nebo za nižší cenu  

 Lokální vlády vytváří normativu a zdravý ekosystém vhodný pro konkurenci 

 Úzká spolupráce mezi vládami a firmami v boji proti padělání a pašování léků 

 Jednotné vystupování regionu 

o Uvažuje se o zavedení jednotného sanitárního povolení platného pro celý 

region 

o Iniciativa řízená Consejo de ministros de Salud en América Central y República 

Dominicana  prosazující společný nákup léků za účelem snížení jejich 

pořizovací hodnoty 

Import farmaceutických produktů do Střední Ameriky v roce 2018 

Zdroj: CentralAmericaData 
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V roce 2018 (viz graf výše) nejvíce farmaceutických produktů dovezla Kostarika, následovaná 

Guatemalou a Panamou. Jen mezi lednem a zářím 2018 byly dovezeny produkty v hodnotě 

2,418 miliard USD, což znamená 4% nárůst ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku. 

Ve stejném období bylo nejvíce farmaceutického zboží dovezeno z Mexika: dosáhlo hodnoty 

231 miliónů USD a oproti předchozímu roku si dovoz z této latinskoamerické země polepšil o 

9 %. Jen Panama importovala z Mexika farmaceutické produkty v hodnotě 122 miliónů USD; 

následovala ji Guatemala, kam bylo dovezeno zboží ve výši 36 miliónů USD. Nejvíce pak rostl 

import farmaceutických produktů vyrobených v Německu: zatímco v roce 2012 to byla 4 %, 

v roce 2018 už se podílelo na celkovém dovozu 7 %.  

 Instituce 

Fedefarma, www.fedefarma.org  

V originále Federación centroamericana del laboratorios 

farmacéuticos, která od 70. let sdružuje hlavní farmaceutické a 

výzkumné entity ve Střední Americe a Karibiku. Jejími členy je na 

příklad Abbott, Abbvie, Astra Zeneca, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Eli Lilly, Ferrer, GSK, 

Janssen- Cilag, Menarini, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche a Sanofi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedefarma.org/
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                                           GUATEMALA 

 

 Rozloha: 108 888 km2 

 Počet obyvatel: 16 581 273 (2018) 

 Růst HDP: 3,1 % (2018) 

 HDP na obyvatele: 8 447,4 USD (2018)  

 Inflace: 2,9 % (2018) 

 Státní zřízení: prezidentská republika  

 Prezident: Jimmy Morales (2016–2020) 

 Měna: quetzal (GTQ), 1 GTQ = 2,93 Kč 

 Obyvatelstvo pod hranicí chudoby: 59,3 % (2014) 

 Průměrný věk: 22,5 let 

 Míra přírůstku obyvatel: 1,72 % (2018) 

 Dětská úmrtnost: 23,3/1000 (2018) 

 Míra obezity: 21,2 % (2015) 

 Veřejné výdaje na zdravotnictví: 5,82 HDP (2016) 

 

 Zdravotnický systém  

Guatemalský zdravotnický systém je tvořen jak státním, tak soukromým sektorem: první z nich 

je tvořen Ministerio de salud pública y asistencia social MSPAS, které poskytuje péči asi 70 % 

populace. Na druhém místě je Instituto guatemalteco del seguro social IGSS, které zastřešuje 

asi 17,45 % obyvatelstva zaměstnané ve formálním sektoru. Zdravotní péči armádě, policii a 

jejich rodinným příslušníkům poskytuje pro změnu Sanidad militar; celkem se jedná o 0,5 % 

obyvatelstva. 

 Zdravotní péči poskytovanou soukromým sektorem vyhledává přibližně 12 % 

obyvatelstva: zajišťují ji jak různá nezisková náboženská uskupení, tak i občanské společnosti. 

V Guatemale se též vyskytuje několik soukromých zdravotních pojištění, které však „kryjí“ 

pouze 8 % veškeré populace; jedná se výhradně o bohatou společenskou vrstvu žijící ve 

městech. 

 Obecně o farmaceutickém průmyslu 

Guatemala patří mezi jednoho z největších regionálních exportérů farmaceutických produktů.  

Dle údajů za rok 2016 se v latinskoamerickém kontextu umístilo na prvním místě Mexiko (1,2 

miliard USD), následovala Brazílie (882 miliónů USD), Argentina (721 miliónů USD), Kolumbie 
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(384 miliónů USD), Panama (376 miliónů USD) a Guatemala (304 miliónů USD). V roce 2017 

dle údajů OEC Guatemala vyvezla (Nikaragua 33 %, Honduras 32 %, Salvador 23 %, 

Kolumbie 4 %) balených léků a léčiv v hodnotě 119 miliónů USD a pro změnu dovezla (Mexiko 

20 %, Salvador 16 %, Španělsko 13 % a Indie 13 %) léky a léčiva v hodnotě 204 miliónů USD. 

Vývoz balených léků a léčiv představuje 1,2 % veškerého exportu, zatímco import 1,5 %.  

 

Import farmaceutických produktů do Guatemaly za 2018 

Zdroj: CentralAmericaData 

 

Co se týče trhu s vitamíny a suplementy v posledních letech zaznamenává růst v průměru o 8 

%; týká se to hlavně těch retailerů, kteří dokáží nabídnout ekonomicky zajímavé produkty, 

jejichž koncovými zákazníky jsou lidé s nižšími příjmy, avšak se zájmem o zdravý životní styl. 

V případě užívání vitamínů celkově mezi spotřebiteli převládá neznalost, takže většina z nich 

raději dává přednost multivitaminovým produktům. Mezi lety 2014 a 2015 vývoz vitamínů a 

dalších vybraných farmaceutických produktů (těch k dostání bez předpisu) vyrobených 

v Guatemale vzrostl o 18 %, to znamená z 19,7 miliónů USD na 30,66 miliónů USD. Hlavními 

cílovými zeměmi byla Nikaragua, Honduras, Panama, Salvador a Kostarika. Guatemala 

zvýšila svou konkurenceschopnost díky zaváděním inovací, které byly implementovány za 

účelem rozšíření nabídky o výrobky vyšší kvality, které byly určeny převážně pro 
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severoamerický trh. Podle dat Agexportu (asociace na podporu tamějšího exportu) vývozu se 

věnuje přibližně 15 farmaceutických společností a laboratoří.  

 Instituce a jiné organizace 

Ministerio de salud pública y asistencia social, www.mspas.gob.gt  

Tamější ministerstvo zdravotnictví. Jedním z nejpalčivějších problémů nejen Guatemaly, ale 

celé Latinské Ameriky je výroba falešných léků nebo jejich pašování. V současné době rozbíhá 

guatemalské ministerstvo zdravotnictví národní program nazvaný Fármacovigilancia, který má 

tuto nekalou činnost odhalit a zajistit kontrolu léčiv. Více informací o programu se můžete 

dočíst zde:  

https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/servicios/farmacovigilancia/funciones 

 

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y afines, 

https://medicamentos.mspas.gob.gt/  

Regulační orgán, náležící pod ministerstvo zdravotnictví, je jedním ze šesti oddělení, které 

společně vytváří Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 

Farmamundi, www.farmaceuticosmundi.org   

Organizace, jejichž hlavní náplní je propagovat integrální medicínu a zajišťovat humanitární a 

farmaceutickou pomoc v nezvýhodněných zemích po celém světě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mspas.gob.gt/
https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/servicios/farmacovigilancia/funciones
https://medicamentos.mspas.gob.gt/
http://www.farmaceuticosmundi.org/
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                              KOSTARIKA  

 

 Rozloha: 51 100 km2 

 Počet obyvatel: 4 987 142 (2018) 

 Růst HDP: 2,7 % (2018) 

 HDP na obyvatele: 17 645 USD (2018) 

 Inflace: 2,4 % (2018) 

 Státní zřízení: prezidentská republika  

 Prezident: Carlos Alvarado Quesada (2018–

2022) 

 Měna: Kostarický colón (CRC), 100 CRC = 4,14 Kč  

 Obyvatelstvo pod hranicí chudoby: 21,7 % (2014) 

 Průměrný věk: 31,7 let 

 Míra přírůstku obyvatel: 1,13 % (2018) 

 Dětská úmrtnost: 7,8/1 000 (2018) 

 Míra obezity: 25,7 % (2016) 

 Veřejné výdaje na zdravotnictví: 7,56 % (2016) 

 Zdravotnický systém  

Kostarika má jeden z nejlepších zdravotnických systémů v Latinské Americe: tvoří jej 

Ministerio de Salud, Instituto costarricense de seguro social a Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados. Konkrétní služby pacientům poskytuje Caja Costarricense de 

Seguro Social, pod níž spadají všechny veřejné kliniky a nemocnice na území Kostariky. Ty 

nejvýznamnější jsou Hospital México, Hospital San Juan de Dios a Hospital Calderón Guardia, 

síť nemocnic Ebais  

Co se týče soukromého sektoru, existuje jen malé množství privátních nemocnic (na 

příklad Hospital CIMA, Hospital Clínica La Católica a Clínica Bíblica), neboť veřejné 

nemocnice poskytují služby tak vysoké kvality, že Kostaričané nemusí přecházet do rukou 

soukromých pojišťoven.  

 Obecně o farmaceutickém průmyslu 

Mezi prvním čtvrtletím 2017 a stejným obdobím v roce 2018 se hodnota importovaných 

farmaceutických výrobků do Kostariky snížila – ze 182 na 170 miliónů USD – zvýšení 
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zaznamenal import z Chile (z 22 miliónů USD na 29 miliónů USD), i Španělska – ze 14 na 23 

miliónů USD. Asi 17 % veškerého zboží pocházelo z Německa (mezi rokem 2012 a 2018 se 

zvýšil import z 10 % na 17 %), 13 % z USA, 10 % z Panamy a 8 % z Mexika. Rok 2018 

zaznamenal v dovozu farmaceutických produktů taktéž jistý útlum; viz tabulka níže. 

 

Import farmaceutických produktů do Kostariky za rok 2018 

Zdroj: CentralAmericaData 

 

V roce 2017 dle údajů OEC Kostarika vyvezla (Nikaragua 40 %, Honduras 32 %, Honduras 21 

%, Ekvádor 18 % a Jamajka 6,4 %) balených léků a léčiv v hodnotě 70,1 miliónů USD a pro 

změnu dovezla (Mexiko 27 %, Švýcarsko 19 %, Brazílie 8,9 %, USA 7,5 % a Indie 6 %) léky a 

léčiva v hodnotě 149 miliónů USD. Dovoz balených léků představuje 0,65 % veškerého 

importovaného zboží, zatímco export 1,4 %. Významně od roku 2012 roste import léčiv 

především z Mexika; konkrétně mezi 2012 až 2016 to bylo o 30 %.  

Investice do zdravotnictví jsou prioritou pro všechny země Střední Amerika, nejvíce 

však vyniká Panama a Kostarika, kde ve svých národních strategiích sází na prevenci. Obecně 

Kostarika následuje celosvětový trend v oblibě konzumace vitamínů a suplementů: roste 

zájem o nutritivně vyváženou stravu, lidé se začínají více starat o svůj životní styl a výživoví 
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specialisté a lékaři aktivně podporují preventivní užití těchto produktů. Zájem je především o 

antioxidanty, vitamíny na zlepšení spánku, rostlinné produkty a jiné. Jejich konzumenty jsou 

výlučně lidé se středními a vyššími příjmy. Před vstupem na trh, který je čím dál tím více 

takovými výrobky zahlcen, je tedy potřeba správně identifikovat, které produkty by mohly 

obstát u spotřebitelů a snažit se zákazníkovi nabídnout něco jedinečného (velmi pozitivně je 

hodnocen přesný popis složení a k čemu jednotlivé složky produktu blahodárně přispívají). 

Důležité informace o tamějším trhu s léky a léčivy 

Jedná se o velmi dynamický trh, o čemž svědčí i údaje z roku 2017, které informují o rostoucím 

počtu lékáren, distributorů a výrobců léků (zatímco v roce 2012 bychom na kostarickém trhu 

našli asi 30 výrobců léků, v roce 2016 jich bylo o 12 více).  V případě lékáren, dle údajů Colegio 

de farmacéuticos de Costa Rica bylo v roce 2012 v Kostarice registrováno necelých 900 

lékáren, zatímco rok 2019 ukazuje nárůst o 11 %. Proč nastal takový boom lékáren? Otázku 

jsme zodpověděli již v úvodních informacích ke Střední Americe: populace postupně stárne 

(nárůst chronických nemocí, rakoviny, kardiovaskulárních nemocí) a došlo také k navýšení 

poptávky po kvalitních lécích. Výhledově bude populace stárnout i nadále: takové prognostiky 

jsou shodné i pro Panamu (ne však pro Guatemalu). Konkrétní informace naleznete v 

následujícím grafu vyhotoveném Organización Panamericana de la salud:  
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Trh je z hlediska prodeje konsolidován a očekává se postupné navyšování počtu lékáren, 

stejně jako investic do oblasti inovace, technologií, e-health apod. Odborníci také sdílí názor, 

že potenciál trhu s léky a léčivy není zdaleka vyčerpán.  

Poslední dobou přibývají stížnosti nezávislých lékáren na jednání velkých sítí lékáren 

a dovozců léků ze zahraničí. Tradičním znakem pro kostarický trh je spojování lékárenských 

gigantů – La Bomba a Cuestamoras (postupně požírá konkurenci), čímž získali 22 % trhu, dále 

Farmacias Santa Lucía koupila síť lékáren Farmacias Chavarría. 

Dalším trnem v oku místní vlády jsou přemrštěné ceny léků a léčiv: oproti okolním 

státům jsou zde tyto produkty až o 50 % dražší, i přesto že lokální vláda podporuje paralelní 

obchod. Za touto skutečností stojí několik faktorů, jedním z nich je i registr léků zajišťován 

lékárnami, které získají výhradní distribuční právo na určitý produkt. Toto právo náleží 

neomezeně výlučně distributorovi, a nevytváří se tedy zdravá konkurence. Mimo jiné CCSS 

(Caja Costarricense de Seguro Social, ročně zajišťuje nákup léků v hodnotě 250 miliónů USD) 

nakupuje léky přes místní distributory, který si diktuje ceny, jak se mu zlíbí. Prozatím žádná 

regulace cen léků a léčiv ze strany vlády neexistuje, nicméně zamýšlí vytvořit úřad pro 

monitoring cen na mezinárodních trzích, který by měl formálně spadat pod Ministerio de 

economía y comercio. Mimo jiné se také rozhodla vytvořit řadu necelních překážek, které 

budou ceny léků regulovat. Jedna z nich na příklad lékařům nařizuje, aby nepředepisovali 

značku léků, ale obecný název – lékárníci pak musí dát klientovi na výběr z více léků různé 

cenové škály. Očekává se, že distributoři budou snižovat léky sami od sebe a některé léky 

sleví až o 50 %. Stejně jako na jiných trzích i v Kostarice existují smlouvy o exkluzivitě mezi 

laboratořemi a lékárnami; dalším negativním faktorem je také uzavírání smluv mezi lékaři a 

lékárnami, které doktory zavazují k předepisování určitých léků, což by však mělo napravit 

právě výše zmíněné nařízení. Mimo jiné existuje iniciativa Welmera Ramose, kterou je 

kostarická vláda rozhodnutá podpořit; ta se snaží usnadnit registraci těm 

distributorům/farmaceutickým společnostem, kteří mají platnou registraci v zemích, kde jsou 

kontrolní mechanismy považovány za kvalitnější než v Kostarice. 

 

Informace o registraci léků a léčiv 

V Kostarice existuje norma Buenas prácticas de manufactura (BPM), která obsahuje 

požadavky spjaté s výrobou léků a jejich registrací. BPM také ministerstvu zdravotnictví 

umožňuje ve výrobních podnicích provádět kontroly za účelem zjištění, zda jsou tyto stanovy 

plněny. Napřed však musí výrobce o kontrole uvědomit. Pokud ministerstvo shledá závažné 
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nedostatky v plnění BPM, může neprodleně zrušit lékům registraci a jejich výrobu úplně 

zastavit. Legislativa a žádosti spjaté s registrací léků viz 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/registro-de-productos-de-interes-

sanitario?id=638 

 Instituce a jiné organizace 

Ministerio de Salud, www.ministeriodesalud.go.cr  

Najdete zde normativu a dokumenty týkající se registrace, importu a komercializace léků, léčiv 

a jiných farmaceutických produktů. Spadá pod něj regulační orgán Autoridad reguladora 

Nacional. 

 

Caja Costarricense de Seguro Social, www.ccss.sa.cr  

Můžete zde naleznout na příklad historické a plánované nákupy CCSS. 

 

Colegio Farmacéutico de Costa Rica, www.colfar.com  

Informace o událostech a aktivitách spojené s farmaceutickým sektorem, nové technologie, 

produkty a další důležité informace ze sektoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/registro-de-productos-de-interes-sanitario?id=638
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/registro-de-productos-de-interes-sanitario?id=638
http://www.ministeriodesalud.go.cr/
http://www.ccss.sa.cr/
http://www.colfar.com/
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                                      PANAMA  

 

 

 

 

 Rozloha: 75,420 km2 

 Počet obyvatel: 3 800 644 (2018) 

 Růst HDP: 3,7 % (2018) 

 HDP na obyvatele: 25 508,6 USD (2018) 

 Inflace: 0,7 % (2018) 

 Státní zřízení: prezidentská republika 

 Prezident: Laurentino Cortizo 

 Měna: panamská balboa, americký dolar 

 Obyvatelstvo pod hranicí chudoby:23 % (2015) 

 Průměrný věk: 29,5 let (2018) 

 Míra přírůstku obyvatel: 1,24 % (2018) 

 Dětská úmrtnost: 9,6/1 000  (2018) 

 Míra obezity: 22,7 % (2016) 

 Veřejné výdaje na zdravotnictví: 7,26 % (2016) 

 Panamský průplav a bezcelní zón Colón 

Panamský průplav spojující Atlantský oceán s Tichým (konkrétněji Karibské moře 

s Panamským zálivem) byl centrem geopolitického boje mezi někdejšími světovými mocnostmi 

a stál za vznikem státu Panamy (tedy nejsevernější oblasti současné Kolumbie). Panamský 

průplav byl otevřen roku 1914, po více než 30 letech výstavby; prvně jej budovali Francouzi, 

později stavbu převzalo USA, které jej také dokončilo a stalo se jeho výsostným územím až 

do konce 20. století, kdy byl společně s průplavovým pásmem předán panamské vládě. Mezi 

lety 2007 až 2016 probíhaly stavební práce týkající se rozšíření průplavu. 

Bezcelní zóna Colón (Zona Libre de Colón), zřízena roku 1948, patří se svými 1 064,58 

ha k té největší bezcelní zóně na americkém kontinentě a druhé největší na světě. Jedná se 

o hlavní logistickou a distribuční oblast pro Latinskou Ameriku. Bezcelní zóna Colón se 

nachází při vstupu do Panamského průplavu ze strany Atlantského oceánu. 

 Zdravotnický systém  

Hlavními institucemi veřejného zdravotnického systému je Ministerio de salud a Caja de 

seguridad social. Veřejný zdravotnický systém „kryje“ 100 % obyvatel Panamy. Obě instituce 
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zajišťují pojištění, nicméně majoritním pojistníkem je CSS; ministerstvo poskytuje zdravotní 

péči hlavně v odlehlých venkovských oblastech. Zdravotnický systém je pro Panamu prioritou, 

o čemž také svědčí, že aktuálně probíhá reforma zdravotnického systému (2016–2025), která 

je mimo jiné včleněna do Národní zdravotní politiky (Política nacional de salud). 

Ve zdravotnickém systému Panamy figuruje i soukromý sektor, k němuž mají obyvatelé 

přístup prostřednictvím komerčních pojištění, nicméně chybí mu větší organizovanost, a 

asistenční služby jsou tak fragmentovány. 

 Obecně o farmaceutickém průmyslu 

Kvůli svému geografickému umístění a existenci Panamského průplavu je Panama 

považována za latinskoamerické centrum v oblasti farmaceutického průmyslu. Nejedná se o 

pouze logistické centrum, které přesahuje perspektivu Latinské Ameriky, ale i letecký hub, o 

čem svědčí i aktuální rozšiřování letiště Tocumen. Farmaceutický průmysl se dlouhodobě řadí 

mezi jeden z nejperspektivnějších oborů Panamy: nachází se tu 8 celosvětově největších 

farmaceutických společností (mají tu nejen svá distribuční centra, ale i centrální prodej,  

korporativní kanceláře a další), které odsud své výrobky distribuují do celého světa. Hlavními 

farmaceutickými společnostmi jsou International Bio Farmacéutica (8 % trhu), Leterago (8 % 

trhu), Menafar (8 % trhu), Quimifar (3% podíl na trhu), Promoción Médica (3 % trhu), Insumos 

y Medicamentos de Calidad (4 % trhu), Droguería Saro (4 % trhu) a Unipharm (4% podíl na 

trhu). 

V roce 2017 dle údajů OEC Panama vyvezla (Jamajka 50 %, Aruba 10 %, Perú 8,6 %, 

Honduras 7 % a Salvador 4,7 %) balených léků a léčiv v hodnotě 64,2 miliónů USD a pro 

změnu dovezla (Mexiko 17 %, Švýcarsko 16 %, Německo 9,8 %, USA 6,5 % a Brazílie 5 %) 

léky a léčiva v hodnotě 775 miliónů USD. Dovoz balených léků představuje 3,1 % veškerého 

importovaného zboží, zatímco export 2,1 %.  

Stejně jako v případě Kostariky i Panamu trápí nepřiměřené ceny léků a dalších 

farmaceutických produktů. Cena není dána pouze nepřiměřenými provizemi distributorů a 

lékáren, ale i vysokými byrokratickými náklady.  

Hlavní faktory způsobující vysokou cenu léků:  

 Panamská pracovní síla je nejdražší ve Střední Americe 

 Velká poptávka po určitých lécích a relativně malý trh 
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o Na příklad všechny prvotní náklady (zejména registrace) na léky proti 

vysokému tlaku mezi sebe musí rozdělit cca 300.000 spotřebitelů 

 Nepřiměřené byrokratické poplatky: Sanitární registrace se může vyšplhat až k 5 000 

USD (v okolních zemích asi 500 USD) se skládá z následujících poplatků:  

o Gastos fijos  

 Analýza prerregistro vyhotovená Instituto Especializado de Análisis: 

1400 – 1700 USD 

 Sanitární registr 200 USD  

o Gastos variables od 300 – 4000 USD 

 Zdlouhavý proces registrace: může trvat v průměru 9 měsíců (standart pro ostatní 

země v regionu je 6-9 měsíců,) ale může se protáhnout až na 2 roky  

 

Většina spotřebitelů kvůli vysokým cenám farmaceutických produktů dává přednost 

generikům, která jsou někdy až 500krát levnější než originální lék, někdy však nejsou 

bioekvivalenční.  

Stát nakupuje, stejně jako v případě Kostariky, léky přes prostředníky, což se má 

postupně změnit a může jednotlivé licitace publikovat přes PanamaCompra (portál na 

uveřejňování státních poptávek), který to doteď neumožňoval. 

 Instituce a jiné organizace 

Acodeco, www.acodeco.gob.pa 

Instituce, která celým názvem zní Autoridad de Protección del Consumidor y de Defensa de 

la Competividad, každý měsíc stanovuje referenční cenu asi 40 léků, které jsou součástí 

spotřebního koše léků (označuje se jako Cabamed neboli Canasta Básica de Medicamentos) 

 

Caja de Seguro Social, www.css.org.pa  

Zajišťuje nákup léků a jiných farmaceutických produktů. V současné době rozbíhá kampaň 

proti cukrovce, zvýšenému tlaku, což potvrzuje středoamerický trend růstu počtu pacientů 

s těmito problémy. Další kampaně viz www.css.gob.pa/a-campanas.html  

 

 

 

 

http://www.acodeco.gob.pa/
http://www.css.org.pa/
http://www.css.gob.pa/a-campanas.html
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Ministerio de Salud, www.minsa.gob.pa  

Spadá pod něj Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, 

www.minsa.gob.pa/direccion/direccion-nacional-de-farmacia-y-drogas zajišťující kontrolu 

kvality léků a jiných farmaceutických produktů a garantující jejich zdravotní nezávadnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsa.gob.pa/
http://www.minsa.gob.pa/direccion/direccion-nacional-de-farmacia-y-drogas
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