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V nemocnici poradí s ochranou kůže v létě 

 

Jak se nejlépe chránit před slunečními paprsky, co dělat s vyrážkou z nečistého koupaliště nebo 

jak ošetřit stopy po bodnutí hmyzem – na podobné dotazy zájemců budou připraveni odpovídat 

odborníci z českobudějovické nemocnice v rámci Dne zdraví, který se v pondělí 20. června od 

10 hodin do 15 koná ve vstupním terminále Nemocnice České Budějovice, a. s. 

 

„Budeme prezentovat různé ochranné přípravky pro péči o pleť v létě a dále medikamenty, 

které pomohou s její ochranou například před spálením sluncem. Radit budou naši odborníci 

z kožního oddělení,“ uvedla manažerka spokojenosti českobudějovické nemocnice Bc. Iva 

Nováková, MBA. 

 

Den zdraví zaměřený na kůži je letos už druhou akcí, která přispívá k prevenci chorob a osvětě. 

Například v dubnu se zájemkyně mohly v terminále nemocnice dozvědět podrobnosti o péči o 

své tělo v době těhotenství a kojení. „Dny zdraví letos pořádáme pravidelně a s jasným vzkazem 

lidem, aby dbali o své zdraví, starali se o sebe a lékaře vyhledali už při prvních příznacích 

choroby,“ sdělil prim. MUDr. Jiří Horažďovský, Ph. D. z kožního oddělení 

českobudějovické nemocnice. 

 

 

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 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2014 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

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

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii Absolutní vítěz. 

 


