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Pacientům donese nákupy specializovaná firma 

 

Nákupy potravin, tiskovin nebo kosmetiky zejména pro dlouhodobě ležící pacienty už týden 

zajišťuje v Nemocnici České Budějovice, a. s., firma Plná taška. Její zaměstnanci donášejí zboží 

na vybraná oddělení do obou areálů nemocnice. 

 

„Pilotně jsme donáškovou službu spustili v horním areálu nemocnice pro pacienty na 1. 

oddělení následné péče, rehabilitačním oddělení a na gynekologicko-porodnickém oddělení, 

v dolním areálu pak na 2. oddělení následné péče a v plicní léčebně. Jedná se o oddělení, kde 

pacienti leží dlouhodobě, mnohdy nejsou dostatečně pohybliví, proto tuto službu velmi uvítali,“ 

uvedla manažerka spokojenosti Nemocnice České Budějovice, a. s., Bc. Iva Nováková, 

MBA. 

 

Systém objednávek funguje jednoduše: pacienti mají k dispozici katalogy se zbožím. Svůj 

nákupní seznam vhazují denně do schránek na jednotlivých odděleních. Poslíček firmy si 

požadavky odnese a další den nákup dodá. 

 

Během týdenního fungování donáškové služby pacienti chtěli nejvíce nakoupit ovoce, různé 

laskominy, tiskoviny, ale i denní kosmetiku.  

 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 

miliardy korun.  

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 

 

 


