
V Bratislave dňa 15.6.2020

Lieky do koša nepatria! Tri štvrtiny Slovákov má doma staré lieky.

Z marcového prieskumu spoločnosti Pilulka.sk vyplynulo, že Slováci majú v domácej
lekárničke často lieky, ktoré už neužívajú - traja zo štyroch opýtaných odpovedali, že
majú doma lieky, ktoré im zostali po predchádzajúcej liečbe a jedna tretina opýtaných
kupuje lieky do zásoby. Väčšina opýtaných vracia priebežne nepotrebné liečivá
naspäť do lekárne, pätina Slovákov však lieky vyhodí do koša spoločne s ostatným
odpadom, čo má negatívny vplyv nielen na životné prostredie.

Odborníci doporučujú pravidelne kontrolovať domácu lekárničku a všetky lieky, ktorých doba
exspirácie už vypršala, neužívať. „Doba použiteľnosti je u rôznych druhov liečiv a liekových
foriem odlišná. Na každom lieku je uvedená exspirácia a spôsob uchovávania - vhodná
teplota alebo zákaz vystavovania teplu či mrazu. V prípade, že pacient užíva liek potom čo
exspiroval alebo ho nevhodne skladoval, nie je zaručená jeho bezpečnosť, kvalita ani
účinnosť, hovorí PharmDr. Martin Ďuríček z Pilulka lekárne.



Najjednoduchšie riešenie, ako naložiť s nepotrebnými liekmi, je odniesť ich do akejkoľvek
lekárne, ktorá zaistí ich bezpečnú likvidáciu. Jedinú výnimku tvoria liečivá, ktoré prichádzajú
do styku s organizmom - teda injekčné liekové formy. V tomto okamihu sa liečivo stáva
biologickým odpadom, ktorý lekáreň nesmie likvidovať. Dalším možným riešením je
odovzdanie nepotrebných liekov kuriérovi Pilulka auta. „Všetci zákazníci internetovej lekárne
Pilulka.sk, ktorí využívajú dopravu Pilulka Auto, môžu lieky odovzdať priamo nášmu
vodičovi. Ten ich následne odovzdá lekárnikovi v Pilulka lekárni, ktorá ich bezpečne
zlikviduje, doplňuje Martin Kasa, spolumajiteľ spoločnosti.

V roku 2019 ponúkla Pilulka.sk ako prvý e-shop na Slovensku platbu Apple Pay v rámci
svojej mobilnej aplikácie, ktorú spustila ako prvá online lékáreň na Slovensku už v roku
2019. V auguste minulého roka spustila Pilulka.sk nové webové stránky, ktoré sú
optimalizované pre nevidiacich a slabozrakých.
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Kontakty pro média:
Mgr. Ľuboš Baran, Pilulka.sk, 421 915 892 908, lubos.baran@pilulka.sk

Skupina Pilulka pôsobí na českom, slovenskom a rumunskom trhu od roku 2013 a
v súčasnosti prevádzkuje viac ako 150 Pilulka lekární spoločne s internetovými lekárňami
Pilulka.cz, Pilulka.sk, Pilulka24.sk a Pilulka.ro. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 ľudí,
prevažne so zdravotníckym vzdelaním. Pilulka je majoritne vlastnená českými fyzickými
osobami, ktoré sa aktívne podieľajú na jej riadení. Pilulka v roce 2017 získala ocenenie
APEK E-commerce Awards 2017 za najviac inovatívny a originálny internetový obchod. V
2017 získala Pilulka 1. miesto v regióne CEE v kategórií vychádzajúcich hviezd Rising Star a



v roku 2018 získala 5. miesto v hlavnej kategórií v strednej a východnej Európe v súťaži
Deloitte CE Technology Fast 50.


