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Největší lékárna v kraji je ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 

Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Hradec Králové je největší lékárnou 
Královéhradeckého i Pardubického kraje co do objemu vydaných léků, spektra 
poskytovaných služeb nebo počtu zaměstnanců. Lékárna zajišťuje v sedmi odděleních v 
nepřetržitém provozu základní i specializovanou lékárenskou péči pro ambulantní 
pacienty i pro klinická pracoviště FN HK. Dnes měla široká veřejnost možnost nahlédnout 
do zákulisí provozu takto velké lékárny a zjistit, jak probíhá mj. příprava sterilních léčivých 
přípravků. 

Cílem bylo odhalit veřejnosti, že lékárna nemusí být jen místem, kam si lidé chodí pro své léky, ale 
komplexním odborným pracovištěm. Nemocniční lékárna FN HK provozuje dvě veřejné části 
výdeje včetně pohotovostní služby, která každý den vydají v až 800 lékařských předpisů a 
poukazů. Dále zajišťuje přípravu speciální lékových forem, ať již se jedná o přípravu nitrožilní 
výživy, individuální přípravu sterilních léčivých přípravků nebo o přípravu cytostatik. K tomu je 
potřeba splnit přísné hygienické a další legislativní požadavky. 

V nemocniční lékárně pracuje celkem 88 zaměstnanců, z toho je 29 farmaceutů, tj. 
vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Lékárna úspěšně obhájila normu ISO 9001:2008, která se 
týká kvality poskytovaných služeb. Jako nemocniční lékárna spadající pod FN HK úzce 
spolupracuje s Farmaceutickou fakultou University Karlovy, podílí se na výuce, odborné praxi i 
specializačním vzdělávání. Obdobná spolupráce probíhá také se studenty  VOŠZ a SZŠ Hradec 
Králové. 

Oddělení zdravotnického materiálu zabezpečuje široké spektrum materiálu od běžného 
obvazového materiálu, přes ortézy, paruky až po např. chlopně pro potřeby kardiochirurgie. 

Oddělení klinické farmacie zajišťuje bezpečnost farmakoterapie. Tedy identifikace duplicit, 
lékových interakcí, kontrola správnosti dávek například při změně ledvinných či jaterních funkcí. 

V Oddělení přípravy léčiv vytvoří ročně více než 12 tisíc nitrožilních výživ, včetně pacientů v 
domácí péči.  

Oddělení přípravy cytostatik vyrobí ročně více než 30 tisíc chemoterapií. Jde o sterilní nitrožilní 
léčiva pro pacienty s nádorovými onemocněními.  

Přesně před 2 lety byl zprovozněn nejmodernější způsob výdeje léčiv za pomocí tzv. robota. 
Lékárna U Modrého robota je lékárnou, kde je expedujícímu lékárníkovi pomocníkem výdejní 
automat, ten po přiložení lékařského předpisu s QR kódem automaticky podá požadovaný lék, 
lékárník se tak může více věnovat pacientovi.  

 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Jiří Kotlář 

Vedoucí lékárník 

Tel. +420 495 832 127 

E-mail: jiri.kotlar@fnhk.cz  

Ing. Petra Sychrová 

Specialistka PR a marketingu 

Tel. +420 704 701 435 

E-mail: petra.sychrova@fnhk.cz 

 

http://www.fnhk.cz/
mailto:jiri.kotlar@fnhk.cz
mailto:petra.sychrova@fnhk.cz

