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V Budějovicích mají novorozenci v inkubátorech a jejich matky nejvíc lůžek 

Předčasně narozené či nemocné děti získaly v Perinatologickém centru intenzivní péče 

českobudějovické nemocnice dalších pět nových lůžek, která umožňují dlouhodobý společný 

pobyt dítěte v inkubátoru společně se svou matkou na jednom pokoji. Toto specializované 

pracoviště, nyní společně s porodnicí umístěné ve zcela novém pavilónu za cirka 210 miliónů 

korun, tak disponuje již 26 těmito lůžky, což je v současné době nejvíce v celé České republice. 

 „Jde o další významný krok k zajištění co nejtěsnějšího kontaktu dětí umístěných 

v inkubátorech s jejich matkami. Dosavadních jednadvacet těchto lůžek jsme v závěru 

minulého roku rozšířili na šestadvacet, což nás zařadilo na přední místo mezi všemi 

tuzemskými perinatologickými centry,“ uvedl primář Neonatologického oddělení Nemocnice 

České Budějovice, a. s., MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. 

Lékaři a sestry Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., dnes běžně 

pečují o těžce nebo extrémně nezralé děti s porodní váhou nižší než 1500 gramů, které by ještě 

před patnácti až dvaceti lety neměly šanci na přežití, nebo na normální vývoj. V celé České 

republice existuje v současnosti 12 perinatologických center. 

 

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“. 
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