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Otrava jídlem prokázala připravenost FN HK na příjem velkého množství pacientů 

 
Fakultní nemocnice Hradec Králové v souvislosti s případem otravy zákazníků 
v prodejně rychlého občerstvení v Hradci Králové prokázala schopnost přijmout 
v rozmezí několika hodin desítky pacientů s akutními problémy. Celkem nemocnice 
ošetřila 57 pacientů s nevolností, průjmy a zvracením. Pacienti zaplnili volnou kapacitu 
Infekční kliniky FN HK, l ůžka na Emergency a nemocnice proto přistoupila k otevření 
takzvaného stacionáře na interně, kde zajistila všem zbylým pacientům potřebnou péči. 
Podle nemocnice příjem mimořádně vysokého počtu pacientů fungoval bez problémů. 
„Obdivuhodná byla ochota pracovníků, kteří zrušili osobní program a přišli zpátky do práce 
a otevřeli stacionář, kde jsme mohli hospitalizovat další pacienty,“ uvedl ředitel FN HK prof. 
MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Ředitel také ocenil přístup Infekční kliniky FN HK, 
která dokázala uvolnit lůžka pro akutní pacienty. Stacionář, který slouží během dne pro 
pacienty pro ambulantně prováděné operace, bylo nutné po ošetření pacientů uklidit a všechna 
lůžka vydezinfikovat, aby mohl ráno opět sloužit pro odoperované pacienty. 
Nejvíce pacientů v souvislosti s infekcí z potravy přijala nemocnice v úterý mezi 16:00 a 
20:00 hodin, kdy dorazilo zhruba pět desítek lidí. „Ti lidé měli průjmy a zvraceli, měli také 
bolesti a byli dehydrovaní. Po podání léků a infúzí s minerály se ve většině případů jejich 
zdravotní stav rychle zlepšil,“ řekl lékařský náměstek FN HK MUDr. Zdeněk Tušl. Z celkem 
57 pacientů byla většina propuštěna po několika hodinách, ve středu ráno zůstávalo 
v nemocnici osm pacientů, ve čtvrtek dva, u kterých dehydratace a rozvrat vnitřního prostředí 
mírně zhoršil jejich základní onemocnění. Poslední hospitalizovaný pacient byl propuštěn z 
nemocnice během pátku. 
Případem se zabývají i policisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 
z nedbalosti a na objasnění celé události spolupracují s Krajskou hygienickou stanicí 
Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnicí Hradec Králové. 
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