Tisková zpráva
12. června 2018
Nemocniční lékárna FN HK představí 20. června veřejnosti své prostory
Veřejnost bude mít 20. června
ervna možnost nahlédnout do prostor Nemocniční lékárny
Fakultní nemocnice Hradec Králové, která při příležitosti letošního 90. výročí vzniku
areálu FN HKaa Dne lékáren opět připravila Den otevřených dveří. Nemocniční lékárna
FN HK je největší lékárnou na východě
vý
Čech a v Královéhradeckém kraji a je jediným
zařízením, kterézabezpečuje
zabezpečuje nepřetržitou lékárenskou pohotovostní službu.
Lékárna bude proveřejnost přístupná v čase od 13:30 do 18:00 hodin. Zájemci
ájemci uvidí zázemí
lékárny, které běžný pacient nevidí a seznámí se s postupem přípravy některých léčiv.„Nemocniční
léčiv.
lékárna FN HK zajišťuje v sedmi odděleních základní i specializovanou lékárenskou péči pro ambulantní
pacienty i pro klinická pracoviště nemocnice,“
nemocnice uvedl vedoucí lékárník Mgr. Jiří Kotlář.
Lékárna nabízí v oddělení
ddělení veřejného výdejevýdej
výdeje
na dvou pracovištích v areálu nemocnice,
každý den lékárníci
přijmou zhruba 900 lékařských předpisů a poukazů.Oddělení
poukazů
zdravotnického materiálu zabezpečuje široké spektrum materiálu od běžného obvazového
materiálu, přes ortézy, paruky až po např. chlopně pro potřeby kardiochirurgie.
Oddělení klinické farmacie zajišťuje ve spolupráci s lékaři bezpečnost farmakoterapie. Tedy
identifikace duplicit, lékových interakcí, kontrola správnosti dávek například při změně
z
ledvinných či jaterních funkcí.
V oddělení přípravy léčiv vytvoří ročně více než 12.000
12
nitrožilních výživ, včetně výživpro
pacienty v domácí péči.Oddělení
Oddělení přípravy cytostatik vyrobí ročně více než 30.000
30
chemoterapií. Jde o sterilní nitrožilní léčiva
léčiva pro pacienty s nádorovými onemocněními. Na
zabezpečení provozu lékárny se také podílejí oddělení zásob a oddělení
ddělení kontroly léčiv.
léčiv
V nemocniční lékárně pracuje zhruba devět desítek zaměstnanců, třetina z nich jsou farmaceuti.
Nemocniční lékárna FN HK úzce spolupracuje s Farmaceutickou fakultou Univerzity
Univer
Karlovy,
podílí se na výuce, odborné praxi i specializačním vzdělávání. Obdobná spolupráce
spolupráce probíhá také
se studenty VOŠZ a SZŠ Hradec Králové.
Fakultní nemocnice Hradec Králové připravuje u příležitosti 90. výročí otevření svého areálu
různé akce, například v květnu zasadila Strom Olgy Havlové a chystá také výstavu fotografií
z historie nemocnice. Stavba areálu nemocnice nedaleko soutoku Labe a Orlice začala 21. dubna
1926, areál byl slavnostně otevřen 4.
4 listopadu 1928.
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