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V Praze dne 23.3. 2022 

 

Novinka v prevenci a péči o zdraví. Pilulka spustila Plus Care.  
 

Pilulka rozšiřuje své služby a klade důraz na zdravý životní styl a podporu prevence. 

Mobilní aplikace Plus Care motivuje uživatele v péči o zdraví a zjednodušeně nabízí 

benefity českého zdravotnictví v oblasti prevence.  

 

,,Neustále zlepšujeme komfort života lidí zejména v oblasti péče o zdraví. Již roky nejsme “jen” 

lékárna. Nadále investujeme do digitalizace a inovativních projektů. Aplikace Plus Care vyhledá 

lékaře a zdravotnická zařízení, pohlídá dodržování termínů preventivních prohlídek a nabídne 

veškeré benefity zdravotních pojišťoven,” říká Petr Kasa, výkonný ředitel Pilulky. 

 

V aplikaci Plus Care může uživatel využít kalendář 

preventivních prohlídek, ale i vyhledávání 

zdravotnických zařízení primární péče. Najde tam 

rovněž přehled příspěvků z fondu prevence od 

zdravotních pojišťovny a prostřednictvím dat z 

chytrých zařízení aplikace. V neposlední řadě 

nabízí zaměstnavatelům celou paletu HR 

benefitů s prvky gamifikace v rámci pracovních 

kolektivů.  

 

,,Ještě letos spustíme digitalizovanou lékárničku, 

očkovací průkaz a vytvoříme speciální moduly pro 

pacienty s chronickými chorobami. Obecně Plus 

Care zjednodušuje život lidí a pacientů pomocí 

technologií,” říká Martin Urx, ředitel projektu Plus 

Care. 

 

Plus Care díky své univerzálnosti cílí na různé skupiny klientů. Mezi hlavní segmenty tak patří 

zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče. Úspěšný průběh a absolvování léčby je 

rovněž oblast, kterou podporují farmaceutické společnosti. Rovněž zájem velkých 

zaměstnavatelů o prevenci a zlepšování zdraví je trendem posledních měsíců, čemuž může 

pomoci i týmová soutěž mezi zaměstnanci, kterou Plus Care obsahuje. 

 

https://www.pluscare.cz/ 

 

Kontakty pro média:  

Kateřina Schotliová, Pilulka.cz, +420 778 701 480, katerina.schotliova@pilulka.cz 

https://www.pilulka.cz/pro-media 

https://www.pluscare.cz/
https://www.pluscare.cz/
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O společnosti Plus Care  

Plus Care s.r.o. je součástí skupiny Pilulka Lékárny a.s. Společnost vznikla v srpnu 2021. Firma 

se zabývá vývojem a komercializací mobilní aplikace Plus Care. Aplikace byla poprvé 

představena odborné veřejnosti v říjnu 2021 na Pilulka Festivalu. Od té doby se Plus Care 

nepřetržitě vyvíjí a získává stále více uživatelů.  

 

O společnosti Pilulka Lékárny a.s. 

Pilulka Lékárny a.s. je technologická firma, která od roku 2013 působí na českém, slovenském 

a rumunském trhu. Společnost založili bratři Kasové, kteří jsou považováni za jedny se 

zakladatelů tuzemské e-commerce scény. Pilulka je nejen provozovatel sítě kamenných 

lékáren a největší zásilkové lékárny v ČR Pilulka.cz, ale zejména technologická firma operující 

na trhu zdravotnictví a všeho týkajícího se péče o zdraví. Nad těmito zákaznickými potřebami 

staví Pilulka platformu, která propojuje výrobce, distributory, služby, logistiku a veškeré 

informace, které se kolem tohoto oboru točí. Cílem Pilulky je být lídrem v oboru a určovat 

nové trendy ve zdravotnictví.  

 


