
Vážené dámy, vážení pánové,

dne 29. 9. 2008 byl položen základní kámen
nové budovy dětského oddělení naší nemocnice.
Po necelých dvou letech je budova připravená

sloužit svému účelu.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli.

Všem pracovníkům dětského oddělení
přeji v nové budově mnoho úspěchů při léčbě
jejich malých pacientů, a malým pacientům

přeji brzké uzdravení.
Doufám, že nový pavilon k tomu přispěje.

MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a. s.

Dějiny dětského oddělení
prim. MUDr. Vladislav Smrčka

Dětské oddělení českobudějovické nemocnice
bylo založeno v roce 1946 a sídlilo ve 2. patře
sanatoria MUDr. J. Říhy v ulici U tří lvů. Do ne-
mocničního areálu se přestěhovalo v září 1952.

První zmínka o výstavbě budovy dětského
oddělení, které sloužilo malým pacientům do jara 2010, je z roku
1926, kdy správní výbor Všeobecné veřejné nemocnice České
Budějovice žádal o státní dotaci na výstavbu nového infekčního
pavilonu. Ten byl dostavěn v roce 1937 s rozpočtem 850 000,-
korun a měl kapacitu 75 lůžek. V přízemí bylo oddělení pro dět-
skou obrnu, diftérii a střevní tyfus, v prvním poschodí se léčily
spály a jiné infekční choroby, v suterénu choroby zažívacího
traktu. V roce 1952 se infekční oddělení přestěhovalo do nového
objektu. Do původní budovy z roku 1937 se po rekonstrukci
v září 1952 přemístilo dětské oddělení.

Během další rekonstrukce v „Akci Z“ v letech 1978-1982 se
dětské oddělení na přechodnou dobu přestěhovalo do přízemí
tehdejšího psychiatrického oddělení, kde jsou nyní Centrální

laboratoře. Budova byla tehdy zvýšena o jedno patro, byla zde
zřízena samostatná jednotka intenzivní a resuscitační péče,
roaming-in, pokoje pro matky atd. Přestavba stála 6 milionů
korun a zrekonstruované oddělení mělo kapacitu 106 lůžek
(mimo novorozence na porodnici).

Postupem času se na budově začínaly objevovat nedostatky
technického i provozního charakteru. Bylo nutné opakovaně
opravovat střechu, do které zatékalo, praskaly staré stoupačky,
z důvodu špatné kanalizace docházelo každoročně několikrát
k zatopení suterénu. Provoz dětského oddělení čím dál více
komplikovalo i nevyhovující uspořádání budovy: pouze dvě
odborné ordinace, chybějící bezbariérový přístup, nedostatečný
počet sociálního zařízení, dvě navzájem průchozí příjmové
ambulance, nevyhovující prostory pro endoskopie a onkohe-
matologickou stanici… Postupně se také plně projevil ne-
dostatečný počet lůžek pro pobyt rodičů s dítětem.

Po zvážení všech okolností management nemocnice
rozhodl o výstavbě zcela nového pavilonu. Místo pro výstavbu
bylo zvoleno s ohledem na nutnost co nejužšího kontaktu s bu-
dovou chirurgických oborů, tedy na pozemku, kde dříve stá-
val objekt patologického a soudně lékařského oddělení.

DŘÍVE A NYNÍ:

Vchod na dětské
oddělení

Dřívější čekárna,
nynější recepce.
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