Kam vyhazujete léky? 7 % končí v záchodě
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Nevyužité léky jsou nebezpečný odpad. Rozhodně nepatří do běžné popelnice ani do záchodu. Přesto jich
tam končí tuny.

Do lékárny odevzdává nepoužitelné léky pouze 52 % lidí. Téměř čtvrtina (24 %) léky vyhazuje do popelnice
spolu s běžným odpadem, dalších 7 % je spláchne do WC. Vyplynulo to z průzkumu, který si nechal
vypracovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL).

Na výsledky průzkumu navazuje kampaň „Léky do koše nepatří“, která chce toto chování změnit.
Kam patří nevyužité léky

Kampaň zaměřená na správné zacházení s léky nyní míří tam, odkud pacienti zpravidla odcházejí s
receptem v ruce – k lékařům. Součástí kampaně jsou i videospoty, které mohou pacienti zhlédnout v
čekárnách vybraných praktických lékařů a pediatrů napříč celou Českou republikou.

Mezi základní pravidla, na která se SUKL snaží v rámci kampaně upozorňovat, patří zejména tato:
Každý lék je třeba skladovat dle podmínek uvedených v příbalové informaci.

Lék, u kterého vypršela doba použití (který exspiroval), nelze použít.

U léku, který byl skladován za nevhodných podmínek, není zaručena jakost, účinnost ani bezpečnost.

Nepoužitelné léky nepatří do koše ani do WC, takový způsob likvidace může ohrozit životní prostředí.

Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitelných léků v lékárně, která zajistí jejich likvidaci.
Nepoužitelné léky jsou tzv. nebezpečným odpadem a vyžadují zvláštní zacházení. V žádném případě není
možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či splachovat do WC.

Při odložení léků do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do
půdy, při spláchnutí do WC je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody a je velmi obtížné je
z vody následně odstranit.

Jediným správným způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je v lékárně, která zajistí jejich likvidaci.

Další informace: www.olecich.cz/leky-do-kose-nepatri
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