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Krajská zdravotní se ohrazuje proti tvrzení, že v areálu teplické nemocnice je záměrně ubližováno kočkám 

Krajská zdravotní, a. s., se důrazně ohrazuje proti tvrzení Sdružení za ochranu zvířat Fousek, o. s., a dalších 
tzv. ochránců koček, že je v areálu teplické nemocnice kočkám záměrně ubližováno. Ze strany nemocničního 
personálu nejsou kočky žádným způsobem perzekuovány.  

„Toulavé kočky však ve zdravotnickém zařízení představují výrazné hygienicko-epidemiologické riziko, jsou-li 
bez veterinárního dohledu, mohou být zdrojem mnoha zoonóz, tedy infekčních nemocí pocházejících od 
zvířat. Je nutno brát v potaz, že v nemocnici se nachází množství pacientů s oslabenou imunitou, po 
operacích či jinak nemocných, kteří mohou do bližšího styku s kočkami přijít,“ vysvětluje MUDr. Tomáš 
Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. 

Tato skutečnost podle slov MUDr. Tomáše Hrubého vedla k instalaci písemného upozornění na nevhodnost 
krmení koček v areálu nemocnice se snahou, aby si kočky v areálu nemocnice nezvykly a tedy se i 
nekontrolovaně množily apod. Dalším důvodem pak je i to, že zdravotnické zařízení není povinno a není v 
jeho silách a možnostech, se o polodivoké kočky starat, a to jak ve smyslu zajištění jejich základních potřeb, 
tedy potravy a příbytku, tak i potřebné veterinární péče.  

„Různě po areálu nemocnice rozmístěné misky s potravou, ale i hromádky granulí, které jsou pravidelně 
doplňovány milovníky koček, neslouží pouze za potravu oněm divokým kočkám, ale mohou sloužit za potravu 
i různým druhům hlodavců, zejména myším, krysám a potkanům. Kvůli miskám s jídlem se zvyšuje populace 
koček v areálu, a neklesá ani přes několik provedených kastrací, které šly k tíži Nemocnice Teplice, o. z.,“ 
uvádí ředitel zdravotní péče. 

„Hlavním zájmem Krajské zdravotní, a. s., je zdraví jejich pacientů a návštěvníků a bezpečné prostředí v 
areálu nemocnice, a proto není žádoucí, aby byly kočky v areálu nemocnic krmeny. Pokud by se našli zájemci 
o některé z koček, nacházejících se v areálu nemocnice, a chtěli by jim nabídnout nový domov a postarat se o 
ně, mají samozřejmě naši plnou podporu a poděkování,“ říká MUDr. Tomáš Hrubý.  
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