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Pacienti se mohou zasytit polévkou k večeři 

 

 

Významný posun v nabídce pokrmů pro své pacienty má za sebou českobudějovická nemocnice. 

Zejména dlouhodobě ležícím pacientům nabízí k večeři teplé polévky. Zpestření nabídky 

pokrmů si pacienti velmi pochvalují. 

 

„V únoru jsme začali vydávat polévky k večeři pro pacienty na 1. oddělení následné péče. 

Vzhledem k pozitivní reakci jsme začali vydávat polévky i na další oddělení – na 2. oddělení 

následné péče a na oddělení onkologické,“ uvedl Zdeněk Marcín, vedoucí úseku obslužných 

činností Nemocnice České Budějovice, a. s. 

 

Polévky podávané k večeři jsou vydatnější než ty k obědu. „Z nutričního hlediska jsou 

výživnější, mají větší podíl masa, brambor, kapání i zeleniny. Pacienti si mohou dopřát 

například bramboračku, gulášovou, frankfurtskou a další husté polévky. Nemocní si polévky 

velice chválí, množství je dostatečné, chuťově vyhovují,“ řekl Antonín Vorel, vedoucí 

stravovacích služeb Nemocnice České Budějovice, a. s.  
 

„Pacienti jsou s polévkami k večeři spokojeni. Není vysloveně žádná polévka, kterou by 

nechtěli. Starší pacienti se jí lépe zasytí, než například jogurtem či sýrem, řada z nich je na 

polévky zvyklá již z domova. Muži si často vezmou polévku a později povečeří i balíček se 

studenou stravou,“ řekl Antonín Vorel.  

 

„Na polévky k večeři slyšíme od pacientů samou chválu. Od personálu vím, že málokdy 

zůstává nějaký zbytek. Pacienti si pochvalují teplé jídlo večer, chuťově jsou prý výborné a 

často si chtějí přidávat. Naši pacienti jsou velice spokojeni,“ uvedla vrchní sestra 2. oddělení 

následné péče českobudějovické nemocnice Renata Šindelářová. „Pro onkologické pacienty 

se večeřové polévky také osvědčily, je o ně dost velký zájem,“ doplnila Eva Wertigová, vrchní 

sestra onkologického oddělení. 

 

 

 

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  
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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“. 


