


2



• Jak správně skladovat léky v domácnosti tak, aby 
plnily svůj účel (kvalitní, účinné a bezpečné)?

• Jak správně likvidovat nepoužitelné léky, abychom 
neškodili sobě ani životnímu prostředí?

• Proč a jak komunikovat s lékařem či lékárníkem při 
předepisování/nákupu léků?
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• SÚKL pravidelně provádí průzkumy a zjišťuje, 
jak lidé s léky v domácnostech zacházejí

• Průzkumy stále potvrzují, že

– Značná část veřejnosti léky nakupuje často pouze 
„do zásoby“

– Léky se v domácnostech hromadí

– Nepoužitelné léky nejsou správně likvidovány – vyhazují 
se spolu s běžným odpadem nebo se splachují do WC
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• Hlavní zjištění průzkumu:

– Do lékáren lidé ročně odnesou léky za více než 1 miliardu 
korun; další léky za cca 500 mil. korun skončí v popelnicích 
nebo ve WC; léky v hodnotě zhruba 171 mil. korun 
odnesou lidé zpět do ordinací lékařů

– Pouze polovina domácností odevzdává léky zpět do 
lékáren, třetina je vyhazuje do popelnic nebo splachuje 
do WC

– Jedna domácnost má v průměru 1,9 celých balení 
nepoužívaných léků

– Průměrná česká domácnost má doma 12 různých léků 
(obchodních značek), v počtech balení jde o 15 ks.

– Zásoby nepoužitelných léků v domácnostech představují 
cca 360 mil. korun
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– Většina léčiv v domácnostech jsou načatá balení (86 %)

– Z celkového počtu léků v domácnostech je jich 13 % 
prošlých

– Čtvrtina léků je používaná pravidelně (26 %) a další 
polovina při obtížích (53 %)

– Přesně dle doporučení lékaře či lékárníka užívají léky dvě 
třetiny dotázaných, většina ostatních si občas vezme lék 
jinak, než bylo doporučeno

– 39 % lidí vždy čte PIL, dalších 41 % čte pouze u léků, kde si 
nejsou jisti užíváním; 1/5 osob PIL nečte vůbec nebo jen 
výjimečně
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Následkem nespotřebování a vyhazování nepoužitelných léčiv 
vzniká i zbytečná finanční zátěž pro pacienta (doplatky) 
a zbytečná zátěž systému veřejného zdravotního pojištění 
(úhrady), jelikož léčivé přípravky jsou často předepisovány 
a vydávány/nakupovány:

• Paralelně (dva obchodní názvy léků/jedna účinná látka)
• V nesprávných kombinacích (nežádoucí interakce)
• Zbytečně (OTC i Rx pouze „do zásoby“ bez konkrétního 

využití)
• Při zahájení léčby ve velkých baleních či na opakovací 

recept (mohou se objevit NÚ či lék jinak nemusí vyhovovat)
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Správné skladování léků
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• Podmínky skladování léků

– Stanovené podmínky uchovávání jsou podloženy výsledky 
tzv. stabilitních studií, které provádí výrobce léku

– Pokud jsou dodrženy, pak je lék po celou dobu jeho 
použitelnosti jakostní, účinný a bezpečný

– Tyto podmínky jsou vždy uvedeny v Příbalové informaci 
a zároveň také na obale léku
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– U léku, který byl skladován za nevhodných podmínek, není 
zaručena kvalita, účinnost ani bezpečnost a po užití 
takového léku se mohou objevit nepředpokládané 
nežádoucí účinky různého rozsahu a charakteru

– Nesprávně uchovávané léky se stávají nepoužitelnými 
a je možné je zdarma předat v kterékoli lékárně 
k likvidaci
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11

Víte, že je léky třeba skladovat za určitých podmínek?
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Skladujete léky podle těchto doporučení?



• Nejčastější podmínky uchovávání léků (příklady)

– Tento lék nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání�

– Uchovávejte při teplotě do 25° C až 30° C

– Uchovávejte v chladničce (2° C až 8° C)

– Chraňte před chladem

– Chraňte před mrazem

– Uchovávejte v původním obalu

– Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu

– Uchovávejte tak, aby byl přípravek chráněn před světlem

– Uchovávejte tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí (v takovém 
případě není vhodným místem k uložení léku koupelna)
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• Kde a jaké informace hledat?

– Příbalová informace a obal léku

– Teplotní rozmezí, příp. další požadavky na uchovávání 
(např. chraňte před mrazem)

– Informace o době použitelnosti je uvedena na obalu a dále pak 
také na samotném blistru (lahvičce, tubě apod.)

– Údaj o době použitelnosti je vyznačen obvykle v tomto formátu:

• „Použitelné do: 09/2017“ (měsíc/rok)

• Po uplynutí data použitelnosti není možné lék použít!
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• Skladování léku, který byl připraven v lékárně
– U takového léku není k dispozici příbalová informace

– Údaje o uchovávání jsou uvedeny přímo na obale + informace od 
lékárníka

• Zvláštní podmínky uchovávání vybraných léků
– U některých léků je třeba věnovat uchovávání zvýšenou pozornost

– Zejm. tekuté přípravky (sirupy, suspenze), určené nejmenším dětem, 
které obsahují antibiotika (obvykle se ředí v lékárně → omezená 
stabilita a tím také účinnost a bezpečnost.

– V takovém případě nutno precizně dodržovat podmínky uchovávání 
(snížená teplota)
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• Kontroly domácí lékárničky
– Všechny léky doma pravidelně kontrolovat

– Co kontrolovat?

• Doba použitelnosti (exspirace)

• Vzhled léku (příp. změny barvy či konzistence)

– Pokud naleznete lék nepoužitelný (uplynula doba použitelnosti nebo 
nebyl správně skladován), daný lék již neužívejte a odneste jej 
k likvidaci do lékárny

– Frekvence kontrol závisí na množství léků a také na tom, jak často 
v lékárničce přibývají léky nové

– Pokud na kontrolu lékárničky zapomínáte, ujistěte se o tom, že je 
v pořádku, alespoň před tím, než jej užijete
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• Jak jste na tom vy?

– Zajímáte se o podmínky skladování léku?

– Dodržujete tyto podmínky?

– Co děláte v případě pochybností?
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Užívání léků
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• Základní informace o užívání léku

– Příbalová informace

– Dávkování a další pokyny dle lékaře/lékárníka

– Indikace (k čemu je lék určen), kontraindikace (kdy není 
možné lék užívat), dávkování, možné nežádoucí účinky, 
vliv na řízení vozidel či obsluhu těžkých strojů atd.
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Čtete vždy příbalovou informaci?
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Užíváte léky přesně tak, jak Vám doporučil lékař/lékárník?



• Užití prošlého léku

– Stejně jako potraviny či kosmetika, i léky mají stanovenou dobu 
použitelnosti

– Jestliže doba použitelnosti vypršela, není možné lék použít, 
v opačném případě se mohou objevit nežádoucí účinky 
různého rozsahu a charakteru!

• Léky, u kterých se objeví nežádoucí účinky

– Mohou se objevit i tehdy, pokud byl lék správně skladován 
a správně užíván

– Jedná se o nepříznivou a nezamýšlenou reakci, která vzniká po 
požití léku

– Je třeba informovat lékaře, který určí další postup léčby
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• Léky se stejnou účinnou látkou

– Jestliže navštěvujete více lékařů (a neinformujete je 
o všech lécích, které užíváte) může dojít k situaci, kdy Vám 
lékaři současně předepíší léky se stejnou účinnou látkou 
(pozor, název léku může být odlišný!)

– V takovém případě užíváte daný lék vícekrát a dochází 
k předávkování
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Vždy informujte lékaře o všech lécích, které 
užíváte, včetně léků volně prodejných 

a doplňků stravy!



Likvidace léků
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• Správná likvidace léků
– Nepoužitelné léky = nebezpečný odpad → zvláštní zacházení

– Jediným správným způsobem je odevzdat nepoužitelné léky v lékárně

– Každá lékárna má povinnost od fyzické osoby nepoužitelné léky 
převzít

• Likvidace v lékárně odevzdaných léků
– Lékárna neprovádí likvidaci jako takovou, ale předá nepoužitelné léky 

specializované firmě, která je odveze do spalovny

– Léky se pak pálí za velmi vysokých teplot

– Náklady za likvidaci nepoužitelných léků jdou za jednotlivými kraji
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Víte, že nepoužitelné léky můžete vrátit v kterékoli lékárně?



• Nesprávně likvidované léky

– V žádném případě léky nevyhazujte do popelnice společně s běžným 
odpadem ani nesplachujte do WC!

– Při odložení léků do popelnice hrozí následné prosakování 
nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC je to podobné –
nebezpečné látky se mohou dostat do spodních vod a je velmi obtížné 
je z vody následně odstranit.
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Jak likvidujete léky, které již nechcete používat?



Komunikace s lékařem a lékárníkem
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• Vždy informujte o všech lécích, které užíváte (vč. volně 
prodejných, uveďte také doplňky stravy)

– Noste s sebou seznam léků a jejich dávkování, alespoň pak 
na žádný nezapomenete

– Pište si otázky, které chcete lékaři/lékárníkovi položit

• Nebojte se zeptat (lékař/lékárník je tu pro Vás!)
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• Před nákupem volně prodejného léku si položte tyto otázky:

– Opravdu jej potřebuji?

– Nemám doma v zásobě tentýž lék (se stejnou účinnou 
látkou)?

– Opravdu potřebuji velké balení (co když mi lék nebude 
vyhovovat)?

– Nebude se lék „bít“ s ostatními léky, které užívám?
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Češi a jejich domácí lékárničky
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• Nejčastějším místem uložení léků je krabice (44 %), zásuvka 
(27 %), police či skříňka (oboje 16 %), dále lednice (15 %), 
originální lékárnička (9 %)

• Téměř třetina domácností má léky uskladněny na více 
místech

• Více než polovina domácností má doma nějaký PARALEN (54 
%), dále IBALGIN (32 %)

• Průměrná česká domácnost má doma 12 různých léků 
(podle obchodních názvů)

• Většina léků v domácnostech jsou načatá balení (86 %)
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34

Jaké jsou nejčastěji zakoupené léky v domácích lékárničkách?
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Užíváte léky, které máte doma, pravidelně?
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Z jakého důvodu máte doma léky, které nepoužíváte?



Informační kampaň SÚKL

„Léky do koše nepatří“
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• Cíle kampaně:

– Vzdělávat veřejnost v oblasti správného nakládání s léčivy 
v domácnostech a jejich likvidace → zvýšit bezpečnost 
českých pacientů a jejich zájem o vlastní zdraví a životní 
prostředí

– Snížit množství léčiv, která jsou každoročně splachována 
do WC nebo vyhazována spolu s běžným odpadem

– Obecně snížit množství nevyužitých léčiv
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Tady bude vložen spot, zatím z 
technických důvodů nelze vložit –
doplním později



• Kde nás najdete?

– Informační portál www.olecich.cz/Léky do koše nepatří 

– FB „O lécích“

– Spoty v čekárnách lékařů (více než 500 obrazovek napříč 
celou Českou republikou)

– Přednášky
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