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Aktuálně v ICM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z webu ICM 

Plýtváme léky? 
 

Podle nedávno zveřejněné informace 

Českého statistického ústavu se v 

roce 2017 utratilo za léky rekordních 

83 miliard korun. Náklady na tyto 

přípravky se zvyšují každý rok. 

Kdyby bylo plýtvání léky 

mezinárodní soutěžní disciplínou, 

Češi by se pohybovali na špičce 

evropského žebříčku. Ve svých 

domácích lékárničkách mají 

„uloženy“ téměř dvě miliardy korun 

v nepoužitelných léčivech, přitom 

jsou to často zásoby přípravků, které 

ani nepotřebují,“ říká v rozhovoru 

pro MF DNES ředitelka Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv Irena 

Storová. 

„Časem lidé stejně ztratí přehled o 

tom, co v jejich lékárničkách vůbec 

je, navíc léky mají jen určitou dobu 

použitelnosti,“ dodává šéfka ústavu, 

který jednou za dva tři roky dělá 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/leky-lekarny-plytvani-cesi-miliardy-popelnice-storova-sukl.A190322_104014_domaci_jadv
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průzkumy, jaké léky lidé doma 

skladují a jak s těmi nepoužitelnými 

dále nakládají. 

„Opravdu nemá smysl si dělat 

zásoby. Ani u léků používaných na 

chronická onemocnění, protože 

charakter nemoci se může změnit a 

lékař předepíše něco jiného. Může se 

stát i to, že přípravek přestane 

pacientovi vyhovovat nebo přijde 

modernější lék a už své zásoby 

nebude potřebovat,“ říká šéfka 

ústavu. 

Zajímavý článek o tom jak 

zacházíme s léky si můžete přečíst 

ZDE. 

 

Zdroj: NICM, www.idnes.cz 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/  

Další aktuality z knihovny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/leky-lekarny-plytvani-cesi-miliardy-popelnice-storova-sukl.A190322_104014_domaci_jadv
http://nicm.cz/plytvame-leky
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/leky-lekarny-plytvani-cesi-miliardy-popelnice-storova-sukl.A190322_104014_domaci_jadv
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 16. 7. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Před Kamenářským domem 

Den s mineralogem 

Od 9:00 do 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 15. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:45 

Spolujízda 

 

Úterý 16. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:30 

Uzly a pomeranče 

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/den-s-mineralogem-zazitkovy-program-pro-deti/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/spolujizda
http://www.kcturnov.cz/uzly-a-pomerance
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Středa 17. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:30 

Mrtví neumírají 

 

Pátek 19. 7. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

Beatles Veteran Club 

 

Pátek 19. 7. 2019 

Sobota 20. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:30 

Lví král 

 

Sobota 20. 7. 2019 

Před KC Střelnice 

Turnovské léto 2019 

Od 19:00 

Coldplay – A Rush Of Blood To 

The Head 
 

 

 

http://www.kcturnov.cz/mrtvi-neumiraji
http://www.kcturnov.cz/beatles-veteran-club
http://www.kcturnov.cz/lvi-kral
http://www.kcturnov.cz/coldplay-a-rush-of-blood-to-the-head
http://www.kcturnov.cz/coldplay-a-rush-of-blood-to-the-head
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Sobota 20. 7. 2019 

Muzeum Českého ráje  

Kamenářský dům 

9:00 – 17:00 

Mozaika řemesel 

Skleněný ptáček – tiffany technika 

 

Neděle 21. 7. 2019 

Letní kino 

Od 21:30 

Kořist 

 

 

 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/mozaika-remesel-skleneny-ptacek-sobotni-remeslna-dilna/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/korist
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
https://www.ponorkaturnov.cz/

