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Prostory Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Hradec Králové si 

prohlédly desítky návštěvníků

 
Několik desítek návštěvníků využilo ve středu 

Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Hradec Králové. Den otevřených dveří se 

uskutečnil u příležitosti letošního 90. výročí vzniku areálu FN HK a 

připadajícího Dne lékáren. 

Pro návštěvníky byla připravená prezentace
na východě Čech a v Královéhradeckém kraji
nepřetržitou lékárenskou pohotovostní službu.
Návštěvníci následně mohli projít prostory, které se využívají ke skladová
nemocnici, nahlédli do oddělení veřejného výdeje či do oddělení přípravy léčiv. 
přišli podívat studenti jednoho z
Návštěvníci projevili velký zájem například 
forem. 
Fakultní nemocnice Hradec Králové připravuje u příležitosti 90. výročí otevření svého areálu
na letošní rok různé akce, například v
výstavu fotografií z historie nemocnice či společenský večer pro zaměstnance. Stavba 
nemocnice nedaleko soutoku Labe a Orlice začala 21. dubna 1926, areál byl slavnostně 
otevřen 4. listopadu 1928. 

 

Kontakt pro média: 

 

Bc. Jakub Sochor 

Specialista PR a marketingu FN HK

Tel.: 602 216 643 

E-mail: jakub.sochor@fnhk.cz 
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Prostory Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Hradec Králové si 

návštěvníků 

využilo ve středu 20. června možnost prohlídky prostor 

Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Hradec Králové. Den otevřených dveří se 

uskutečnil u příležitosti letošního 90. výročí vzniku areálu FN HK a na 21. června 

ky byla připravená prezentace činnosti lékárny FN HK, která je největší lékárnou 
Královéhradeckém kraji a je jediným zařízením, které 

nepřetržitou lékárenskou pohotovostní službu. 
Návštěvníci následně mohli projít prostory, které se využívají ke skladování léků pro celou 
nemocnici, nahlédli do oddělení veřejného výdeje či do oddělení přípravy léčiv. 
přišli podívat studenti jednoho z hradeckých gymnázií, veřejnost i zaměstnanci nemocnice. 
Návštěvníci projevili velký zájem například o problematiku přípravy sterilních lékových 

Fakultní nemocnice Hradec Králové připravuje u příležitosti 90. výročí otevření svého areálu
různé akce, například v květnu zasadila Strom pro Olgu Havlovou, chystá 

historie nemocnice či společenský večer pro zaměstnance. Stavba 
nemocnice nedaleko soutoku Labe a Orlice začala 21. dubna 1926, areál byl slavnostně 

FN HK 

 

 

 

Tisková zpráva 

21. června 2018 

Prostory Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Hradec Králové si 

možnost prohlídky prostor 

Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice Hradec Králové. Den otevřených dveří se 

na 21. června 

je největší lékárnou 
 zabezpečuje 

ní léků pro celou 
nemocnici, nahlédli do oddělení veřejného výdeje či do oddělení přípravy léčiv. Do lékárny se 

hradeckých gymnázií, veřejnost i zaměstnanci nemocnice. 
tiku přípravy sterilních lékových 

Fakultní nemocnice Hradec Králové připravuje u příležitosti 90. výročí otevření svého areálu 
ro Olgu Havlovou, chystá 

historie nemocnice či společenský večer pro zaměstnance. Stavba areálu 
nemocnice nedaleko soutoku Labe a Orlice začala 21. dubna 1926, areál byl slavnostně 


