
Nemocnice České Budějovice, a.s.
v roce 100. výročí

2014

Nemocnice České Budějovice, a.s.
v roce 100. výročí

2014



84 /

PŘEDSTAVENSTVO NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.

MUDr. Břetislav Shon
předseda představenstva

Ing. Martin Bláha, MBA
místopředseda představenstva

MUDr. Miroslava Člupková
členka představenstva

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Michal Čarvaš
člen představenstva



DOZORČÍ RADA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.

Mgr. Petr Podhola
předseda dozorčí rady

(Česká strana sociálně demokratická)

RSDr. Petr Braný
člen dozorčí rady

(Komunistická strana Čech a Moravy)

MUDr. Pavel Burda
člen dozorčí rady

(Česká strana sociálně demokratická)

Mgr. Vlasta Bohdalová
členka dozorčí rady

(Česká strana sociálně demokratická)

Lucie Počtová, DiS.
člen dozorčí rady

(Komunistická strana Čech a Moravy)

RNDr. Jan Zahradník
člen dozorčí rady

(Občanskodemokratická strana)

Bc. Jana Štěpánová, MSc.
členka dozorčí rady

(za zaměstnance nemocnice)

Zdeňka Jaukerová
členka dozorčí rady

(za zaměstnance nemocnice)

MUDr. Petr Pták
člen dozorčí rady

(za zaměstnance nemocnice)

/ 85



86 /

VEDENÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
zástupce generálního ředitele

a ředitel operačních a ostatních oborů

Ing. Martin Bláha, MBA
ekonomický ředitel

doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.
náměstek pro řízení kvality
a bezpečí poskytované péče

Ing. Milan Voldřich
ředitel personálního úseku

MUDr. Miroslav Verner
ředitel Úseku zdravotní péče

Centrální laboratoře

Mgr. Monika Kyselová, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

a hlavní sestra

MUDr. Ladislav Pešl
ředitel Úseku zdravotní péče

Kardiocentrum

MUDr. Ivan Vonke, MBA
ředitel Úseku zdravotní péče

Interní obory

MUDr. Břetislav Shon
generální ředitel



/ 87

Jediným akcionářem Nemocnice České Budějovice, a.s. je Jihočeský kraj.

Nemocnice České Budějovice, a.s. je držitelkou Certifikátu kvality a bezpečí, uděleného Českou společností pro akre-
ditaci ve zdravotnictví s. r. o., potvrzujícího, že toto „Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči
podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče“. Certifikát je platný do
20. 6. 2016.

Mottem nemocnice je „Na prvním místě je pacient“.

Nemocnice České Budějovice, a.s.:
• poskytuje klientům ve své ambulantní a lůžkové části a v komplementu péči základní, specializovanou, vysoce specia-

lizovanou
• a v některých oborech superspecializovanou, dále péči preventivní a dispenzární
• zajišťuje pacientům potřebná léčiva, léčebné a ortopedické pomůcky a jiné prostředky zdravotnické techniky
• zabezpečuje závodní preventivní péči včetně ochrany zdraví zaměstnanců

před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů
• organizuje v nemocnici ústavní pohotovostní službu
• zajišťuje dopravu nemocných a zraněných osob a dopravu související s poskytováním zdravotní péče v rámci areálu ne-

mocnice
• pro potřeby orgánů státní správy zajišťuje provoz soudnělékařského oddělení
• poskytuje potřebné informace pro všeobecnou a zdravotnickou statistiku
• poskytuje a provádí prodej speciálního zdravotnického materiálu, prostředků zdravotnické techniky, krve a krevních

derivátů prostřednictvím skladu zdravotnického materiálu a transfuzního oddělení nemocným a jiným zdravotnickým
zařízením

• zajišťuje činnosti knihovny a střediska dalšího lékařského vzdělávání
• podílí se na výuce a výchově žáků a posluchačů Střední a vyšší zdravotnické školy v Českých Budějovicích, Vyšší odborné

školy zdravotnické Bílá vločka, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a Lékařské fakulty UK se sídlem v Plzni.
• podílí se na přípravě a realizaci havarijního plánu kraje
• poskytuje osobám ve stanovených případech ústavní sociální péči

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1452 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení
v České republice.

V roce 2013 zde bylo hospitalizováno 52 792 pacientů. Lékaři zde provedli 30 218 operačních výkonů, 652 324 ambulant-
ních vyšetření a léčebných výkonů. Narodilo se zde 2 135 živých dětí.

V nemocnici bylo v roce 2013 zaměstnáno 2 490 osob. Z toho bylo 450 lékařů, 16 farmaceutů, 1 120 zdravotních sester,
203 dalších pracovníků se středním zdravotnickým vzděláním a 132 technicko-hospodářských pracovníků, z toho nejvíc
uklízeček – 103. Českobudějovická nemocnice je jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji.

Zájmy pracovníků hájí dvě odborové organizace: Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
(předseda Mgr. Lubomír Francl) a Lékařský odborový klub – svaz českých lékařů (předseda MUDr. Filip Šísl).

Nemocnice České Budějovice, a.s. využívá služeb Jihočeských nemocnic, a.s., které jsou servisní organizací 8 jihočeských
nemocnic a zastřešují je vůči společnému zřizovateli, Jihočeskému kraji.

V letech 2008–2012 nemocnice proinvestovala celkem 1,087 miliardy korun.
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Chirurgické oddělení
2. oddělení následné péče a Spánková laboratoř
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
Dětské oddělení
Gastroenterologické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Infekční oddělení
Interní oddělení
Kardiochirurgické oddělení
Kardiologické oddělení
Oddělení klinické hematologie
Kožní oddělení
Léčebna tuberkulózy a respiračních onemocnění
Lékárna ústavní a veřejná
Neonatologické oddělení
Neurochirurgické oddělení
Nervové oddělení
Oční oddělení
Oddělení nukleární medicíny
Oddělení plastické chirurgie
Oddělení plicní a TBC
Oddělení pracovního lékařství

Oddělení úrazové chirurgie
Oddělení ušní, nosní, krční (ORL)
Onkologické oddělení
Ortopedické oddělení
Patologické oddělení
Psychiatrické oddělení
Radiologické oddělení
Rehabilitační oddělení
Soudnělékařské oddělení
Stomatochirurgické oddělení
Transfúzní oddělení
Urologické oddělení

Centrální laboratoře
Laboratoř klinické chemie
Laboratoř hematologie
Laboratoř imunologie
Laboratoř lékařské mikrobiologie
Laboratoř molekulární biologie a genetiky
Ambulance lékařské genetiky

Pracoviště epidemiologie
Pracoviště klinické farmakologie

PŘEHLED ODDĚLENÍ
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HORNÍ AREÁL
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Gastroenterologické oddělení je interním oddělením se zaměřením na onemocnění trávicího ústrojí a jater a na klinickou
imunologii. Péče je poskytována jednak ambulantním pacientům a jednak na lůžkové části oddělení. Na standardních
lůžkách, z nichž je velká část osazena moderním monitorovacím systémem, a na jednotce intenzivní péče poskytuje ne-
mocným péči 24 hodin denně.

Ambulantní trakt sestává z řady endoskopických sálků, pracoviště funkční laboratoře, ordinace specialistů, ordinace
žurnálního lékaře a sestry a ze specializovaného pracoviště na rentgenologickém oddělení, kde jsou prováděny výkony pod
RTG kontrolou.

Gastroenterologické oddělení poskytuje standardní interní a endoskopickou péči ve spádové oblasti českobudějovického
regionu a vysoce specializované endoskopické, funkční a imunologické výkony pro občany celého Jihočeského kraje.

Digestivní endoskopie je spolu s ultrazvukem dutiny břišní (sonografie) páteří ambulantního provozu. Oddělení provádí
diagnostické i léčebné vyšetření horní (esofagoskopie, gastroskopie, duodenoskopie, double balonové enteroskopie) i dolní
(rektoskopie, koloskopie) trávicí trubice, žlučového a slinivkového systému (ERCP) a ultrazvukovou endoskopii horního
břicha (endosonografie). Zajišťuje 24hodinovou službu urgentní endoskopie pro celý kraj. Další techniky jsou pH metrie
a manometrie jícnu, punkční techniky jater, gastrostomie, kapslová enteroskopie.

Tým lékařů se podílí na činnosti odborných poraden pro onemocnění imunologické, interní, jaterní, nespecifickými
střevními záněty, nádory tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní a žlučového ústrojí a pro celiakie.

Gastroenterologické oddělení je zapojeno do celostátního programu depistáže kolorektálního karcinomu, je centrem
pro onemocnění nespecifickými střevními záněty a vede registr těchto nemocných, odesílá nemocné k transplantaci jater.

GASTROENTEROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primářka: MUDr. Olga Shonová

Vrchní sestra: Mgr. Lenka Klímová

Jednotka intenzivní péče
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KARDIOCENTRUM – KARDIOCHIRURGIE
Primář: doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Vrchní sestra: Mgr. Anna Kultová

Průběh operace na sále.

Kardiochirurgie tvoří spolu s kardiologií, cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií jedno z jedenácti Komplex-
ních kardiovaskulárních center v České republice. Má regionální působnost a poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní
péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami.

Zajišťuje péči v celém spektru operací srdce s výjimkou transplantačního programu. Provádí veškeré operace pro
ischemickou chorobu srdeční (výkony s využitím mimotělního oběhu i bez něj, kompletní tepenné revaskularizace, korekce
mechanických komplikací infarktu myokardu atp.) i pro chlopenní onemocnění (záchovné operace na chlopních, jejich náhrady
s využitím jak mechanických, tak standardních biologických protéz i lidských štěpů). Rovněž provádí operace na hrudní
aortě a velkých cévách, stejně jako operace kvůli srdečním arytmiím.

Vedle klasických přístupů nabízí operace miniinvazivní včetně operací video asistovaných.
Ve spolupráci s kardiologickým oddělením provádí katetrizační výkony na srdečních chlopních (náhrady, plastiky)

a hybridní výkony na cévním systému včetně implantací výztuh (stentgraů) do hrudní aorty.
Pooperační část kardiochirurgického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné po operaci, tak pro neoperované

nemocné z celého jihočeského regionu.
Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a.s., jehož je kardiochirurgické oddělení součástí,

má nejvyšší možný status v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiochirurgickou akreditací Minister-
stva zdravotnictví České republiky.

Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních
arytmií, monitorovací technikou i videoskopickým zařízením. Dále jsou zde nejmodernější přístroje pro podporu srdeční
činnosti (ECMO, VAD).

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentuje na českých
i světových kongresech. Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností.
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Kardiologie je spolu s Kardiochirurgií regionálním Komplexním kardiovaskulárním centrem poskytujícím komplexní
diagnostickou, léčebnou a preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami.

Stěžejní činností je péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopenními a strukturálními vadami srdce,
poruchami srdečního rytmu a dále o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Prováděna je zde jak medikamentózní
léčba, tak léčba operační (intervenční výkony na koronárních tepnách, srdečních chlopních a aortě, katetrizační uzávěry
defektů mezisíňové a mezikomorové přepážky i dalších patologických komunikací, alkoholové ablace hypertrofického septa
při HOCM, implantace kardiostimulátorů, kardioverterů, katetrizační ablace a řada dalších).

Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou na
oddělení ošetřováni nemocní s akutním infarktem myokardu přímou koronární intervencí (direct PCI), což je v současné době
nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu.

Odborné ordinace pro ambulantní péči pokrývají celé spektrum činnosti v oboru kardiologie. I pro ambulantní pacienty
se zde provádějí echokardiografická vyšetření, zátěžová funkční vyšetření (ergometrie, spiroergometrie) a monitoring poruch
srdečního rytmu nebo krevního tlaku (Holterovské monitorování).

Kardiologie dále zajišťuje vyšetření před operací srdce. Ve spolupráci s kardiochirurgy se stanovuje definitivní indikace
k operacím na společných indikačních seminářích.
Kardiologický program je jedním z hlavních programů Nemocnice České Budějovice, přičemž počtem, spektrem a kvalitou
prováděných výkonů se kardiocentrum řadí mezi přední obdobná pracoviště v České republice.

Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož je kardiologie součástí, má nejvyšší možný
status v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiologickou akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a II. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

V rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentuje na českých
i světových kongresech. Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností.

KARDIOCENTRUM – KARDIOLOGIE
Primář: MUDr. František Toušek, FESC

Vrchní sestra: Anna Vítová

Vybavení katetrizačního sálu.
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Samostatné neonatologické oddělení poskytuje péči především všem novorozencům narozeným ve zdejší porodnici
včetně donošených a zdravých novorozenců již od okamžiku jejich narození. Nezastupitelnou úlohu však má v rámci
Jihočeského kraje a části kraje Vysočina v péči o extrémně a těžce nedonošené novorozence, jejichž porody jsou v 80–90 %
soustředěné do porodnické části Regionálního perinatologického centra v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Vysoce specializovaná péče je věnována nemocným novorozencům, kteří vyžadují resuscitační a dlouhodobou intenzivní
péči. V neposlední řadě se staráme o novorozence se závažnými vrozenými vadami. Kromě kardiochirurgických operací,
výkonů hrudní chirurgie a některých vysoce specializovaných výkonů dětské či plastické chirurgie, kde oddělení úzce
spolupracuje se specializovanými centry mimo region, zajišťujeme péči novorozencům a malým kojencům tam, kde léčba
jejich onemocnění vyžaduje chirurgický zákrok některého z oborů soustředěných v českobudějovické nemocnici.

V oblasti péče o novorozence s velmi a zvláště extrémně nízkou porodní váhou patří naše pracoviště v uplynulém desetiletí
stabilně mezi nejúspěšnější centra v České republice.

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.
Vrchní sestra: Mgr. Jitka Troupová

Jednotka intenzivní a resuscitační péče.
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Ambulantní část oddělení nukleární medicíny provádí diagnostická vyšetření s použitím radioizotopů a dále poskytuje
ambulantní dispensární péči o osoby léčené radioizotopy. Pro radioizotopová vyšetření je oddělení vybaveno 2 scintilačními
kamerami typu SPECT, z toho jedna kamera je hybridního typu SPECT/CT. Tyto kamery zobrazují rozložení podaného
radioizotopu v těle a dávají tak informaci o funkčním stavu vyšetřovaných orgánů. Dále má oddělení scintilační sondy pro
měření krevních vzorků a sondu pro měření orgánů.

Spolupracuje s chirurgickým oddělením na zobrazení strážních uzlin při operaci prsu a kožních nádorů a s kardiologickým
oddělením při radioizotopovém vyšetření srdce.

Pro přípravu radiofarmak používá stíněný laminární box a pro radioaktivní značení krevních buněk samostatný lami-
nární box.

Na lůžkové části oddělení nukleární medicíny probíhá vysoce specializovaná léčba pomocí radioizotopů u onemocnění
štítné žlázy, kloubů a kostí. Je jedním ze šesti pracovišť v České republice, která mohou provádět léčbu štítné žlázy radio-
jódem.

Oddělení nukleární medicíny zajišťuje praktickou výuku posluchačů oboru radiologický asistent Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity.

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Primář: MUDr. Václav Maxa
Vrchní sestra: Jana Pincová

Příprava vyšetření na kameře.
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Plicní oddělení má ambulantní část, kde je recepce, pracoviště funkčního vyšetřování (spirometrie) a ambulance s če-
kárnou.

Pouze hospitalizovaní pak vstoupí na lůžkovou část. Pokoje jsou převážně třílůžkové, každý pokoj má WC a sprchu.
Oddělení je vybaveno speciálním lůžkem na koupání nehybných nemocných. Na každém lůžku lze podávat kyslík. Doro-
zumívací zařízení umožňuje přepojovat telefonní hovory přímo k lůžku nemocného.

Oddělení má jeden pokoj umožňující izolaci nemocného s vážnou nákazou, například tuberkulózou. Pro závažné stavy
máme vyčleněn monitorovaný pokoj zvýšené péče.

Další, jednolůžkový pokoj, je určen pro diagnostiku syndromů spánkové apnoe a nastavení jejich léčby domácí neinvazivní
ventilací.

Pro chodící pacienty je připravena jídelna, vedle ní je rehabilitační místnost, jež večer slouží pro sledování televize. Ležícím
pacientům je jídlo podáváno k lůžku.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou celého spektra plicních onemocnění, jen léčbu zhoubných nádorů a tuberkulózy
přenecháváme v posledních letech onkologickému oddělení a plicní léčebně. Máme speciální poradny pro nejtěžší formy
bronchiálního astmatu, intersticiálních plicních onemocnění a pro poruchy dýchání ve spánku pro pacienty z celého kraje.

ODDĚLENÍ PLICNÍ A TBC
Primář: MUDr. Petr Vaník

Vrchní sestra: Danka Lahodová

Tým na bronchologickém sále.
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Onkologické oddělení je zařazeno do sítě komplexních onkologických center (KOC), která jsou garantována Českou
onkologickou společností a jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné
cytostatické a cílené biologické terapie.

Onkologické oddělení má lůžkovou část s jednotkou intenzivní péče. Součástí oddělení je pět ambulancí, k nimž patří
i stacionář sloužící k aplikaci chemoterapie.

Samostatnou jednotkou v rámci ambulantní části je centrum klinické onkologie zpracovávající data pro Národní onko-
logický registr.

Radioterapeutický úsek má k dispozici simulátor Acuity, který umožňuje provádění simulace a verifikace ozáření, včetně
možnosti provádět CT řezy pro plánování radioterapie. Dále dva plně kompatibilní lineární urychlovače 2100 C/D se dvěma
energiemi záření X (6 a 18 MV) a pěti energiemi elektronového svazku, s „multileaf “ kolimátorem (vícelamelovou clonou)
k ochraně okolních zdravých tkání a s „Portal Vision“ systémem k ověřování přesnosti nastavení ozařovacích polí a stínicích
bloků. Dalším ozařovačem je terapeutický rentgenový přístroj (RTG WH 225) pro povrchovou a hloubkovou rentgenovou
radioterapii, určený pro nádory kůže, metastatické procesy a nenádorovou terapii. Oddělení také disponuje potřebným
vybavením pro absolutní a relativní dozimetrii, automatickou vyřezávačkou bloků a mechanickou dílnou. Nedílnou součástí
je fyzikálně technický úsek pro plánování léčby zářením. Přístroj GammamedPlus iX s vysokým dávkovým příkonem slouží
pro aplikaci brachyterapie metodou automatického aerloadingu. Pracoviště brachyterapie má k dispozici vlastní operační
sálek, kde se provádějí radiochirurgické výkony zejména v oblasti gynekologické a v oblasti prsů, provádějí se zde i výkony
v oblasti plic, ORL, stomatologické a urologické.

V rámci radioterapie jsou využívány moderní ozařovací techniky, včetně techniky IMRT (radioterapie s modulovanou
intenzitou záření) s možností aplikovat maximální potřebnou dávku záření do nádorového ložiska za maximální ochrany
okolních zdravých tkání. Oddělení zajišťuje zevní radioterapii a brachyterapii pro celý Jihočeský kraj a mimo svou spádovou

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Václav Janovský

Vrchní sestra: Eva Wertigová, vedoucí laborant: Mgr. Lubomír Francl

Kontrola polohy pacienta a parametrů ozáření před vlastním ozářením.
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oblast provádí celotělové ozáření elektrony pro některé typy kožních lymfomů. V indikovaných případech je aplikována
kombinovaná chemoradioterapie.

V chemoterapii se používají veškeré režimy doporučované u solidních nádorů a lymfomů včetně kontinuálních, intenzi-
fikovaných a mobilizačních režimů. Vychází při tom z mezinárodních studií a ze standardů České onkologické společnosti.

Součástí onkologické terapie je hormonální léčba, imunoterapie a cílená biologická léčba moderními preparáty. Důraz je
kladen na prevenci toxicity a veškerou podpůrnou léčbu, včetně psychoterapie.

O strategii léčby onkologických pacientů rozhodují nemocniční pracovní týmy, které mají celokrajskou působnost. Jde
o tým pro nádory zažívacího traktu, tým gynekologický, urologický, plicní, mammární, stomatologický, neurochirurgický,
tým pro nemoci ušní, nosní a krční a melanomovou komisi. U hematologických malignit úzce spolupracujeme s I. interní
klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a s Oddělením klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
v Praze.

Oddělení je akreditováno pro postgraduální specializační vzdělávání v oborech „ Radiační onkologie“ a „Klinická onko-
logie“ a probíhá zde i odborná praxe studentů bakalářského studia oboru radiologický asistent Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity.
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Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje komplexní urologickou ambulantní a hospitalizační
péči pro bývalé okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov a specializovanou péči pro celý jihočeský region.

Je významným nadregionálním spádovým centrem pro léčbu pacientů s urolitiázou (močovými kameny) a disponuje všemi
nejmodernějšími metodami léčby včetně mimotělního drcení kamenů. Komplexní služby poskytuje oddělení při diagnostice
a radikální chirurgické léčbě nádorových onemocnění, včetně programů pro včasný záchyt karcinomu prostaty. Je plně vy-
baveno pro diagnostiku a léčbu mužské neplodnosti a poruch erekce. Specializovaným programem je i diagnostika a léčba
funkčních onemocnění dolních cest močových včetně ženské inkontinence. Oddělení je vybaveno i speciálně upravenými
prostory pro paraplegické pacienty a nadstandardním pokojem.

K dispozici je jednotka intenzivní péče. Nedílnou součástí naší činnosti je též specializovaná ambulantní a operační
léčba dětských pacientů s postižením močových cest.

Urologické oddělení je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR pro přípravu specialistů – urologů v celém rozsahu.

UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Miloš Fiala

Vrchní sestra: Alena Buřičová

Operační tým sleduje průběh laparoskopické operace ledvin na monitorech počítačů.
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Dětské oddělení poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od 1 měsíce věku do 18 let včetně, a to v nové budově otevřené
v květnu 2010.

Léčí se zde všechna onemocnění dětského věku kromě infekčních chorob. Oddělení je členěno na stanice, a to malých dětí
do 6 let, pooperační a poúrazovou, velkých dětí nad 6 let, jednotku intenzivní a resuscitační péče a hematoonkologii. Počet
přijetí za rok se pohybuje okolo 5 300 pacientů a jejich doprovodu.

Rovněž ambulantní péči (cca 16 000 ošetření/rok) zajišťuje oddělení pro veškerá dětská onemocnění ve svých jedenácti
specializovaných ordinacích, a to i ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice.

Mimo standardní zdravotní péči o děti je součástí oddělení několik specializovaných úseků, které poskytují své specializo-
vané služby pro celou spádovou oblast jižních Čech. Jednotka intenzivní a resuscitační péče ošetřuje pacienty ve vážném
zdravotním stavu nebo s poruchami životních funkcí. Hematoonkologická stanice se stará o děti s nádorovými onemocněními
a poruchami krvetvorby. Součástí oddělení je Diabetologické centrum, které dětským diabetikům zajišťuje péči včetně
zavádění inzulínových pump. Je zde i jihočeské Centrum pro léčbu růstovým hormonem a dále i Centrum pro biologickou
léčbu nespecifických střevních zánětů.

Oddělení je součástí Dětského traumatologického centra a poskytuje hospitalizační péči pro všechny dětské pacienty
s úrazy.

K dispozici je také pracoviště dětské gastrofibroskopie a kolonoskopie, vybavené nejmodernější endoskopickou technikou.
Jako jedno z mála pracovišť v republice provádíme běžně endoskopická vyšetření dýchacích cest u dětí všech věkových kate-
gorií. Součástí týmu lékařů oddělení je i dětský neurolog s EEG laboratoří a dětský psycholog. Ultrazvukové pracoviště
provádí veškerá vyšetření v dětském věku, včetně vyšetření srdce. Ve spolupráci s operačními obory (urologie, chirurgie,
neurochirurgie, oční, ortopedie, ORL, stomatochirurgie, plastická chirurgie) zajišťuje hospitalizační péči o děti po operacích,
včetně dospávacího pokoje.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Vladislav Smrčka

Vrchní sestra: Mgr. Zuzana Šimková

Jednotka intenzivní péče.
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Rozsáhlá činnost je na oddělení zajišťována i ve vzdělávání studentů jak vysokých škol (lékařské fakulty, Zdravotně so-
ciální fakulta JU), tak středních škol (Střední a vyšší zdravotnická škola, Bílá vločka) a i postgraduálně studujícím lékařům
z jiných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s nebo jiných nemocnic Jihočeského kraje.

Součástí oddělení jsou lůžka pro doprovod dětí, tedy nejenom maminek. Na oddělení také funguje ubytovna pro do-
provod starších dětí. Návštěvy nejsou výrazně časově omezeny, funguje zde základní škola, družina s hernou, kde se o děti
starají zkušené vychovatelky, k dispozici jsou televize, internet, hry a dostatek knih.
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Infekční oddělení poskytuje léčbu nemocným s infekčními chorobami všech věkových skupin. Péči o děti zajišťuje
specializovaný personál. Péče o děti do 6 let věku je vždy s přítomností rodiče,

Pacienti jsou umístěni na pokojích tak, aby nemohlo dojít k vzájemnému přenosu nemoci.
Oddělení má zvláštní režim péče, který brání přenosu původců nemocí. Pro infekce s vysokou přenosností jsou dva pokoje

oddělení vybaveny zvláštním klimatizačním systémem s filtrací vzduchu a zvláštním režimem péče.
Jednotka intenzivní péče slouží nemocným s vážnými průběhy infekčních nemocí, které ohrožují základní životní

funkce nemocného.
Na oddělení jsou hospitalizováni také lidé, kteří si přivezli exotickou nemoc z jiných částí světa. Oddělení též nabízí vy-

šetření před cestou do tropů a subtropů, očkování a profylaxi malárie ve své specializované poradně. Po prodělané infekční
nemoci jsou nemocní sledováni v odborných poradnách pro stavy po infekčních nemocech nervového systému, žloutenkách
a dalších onemocněních.

V rámci oddělení je zřízeno AIDS Centrum, poskytující jako jedno ze sedmi obdobných pracovišť v České republice péči
infikovaným virem HIV a nemocným AIDS z celého Jihočeského kraje.

Oddělení poskytuje lůžkovou péči o nemocné se septickými (zánětlivými) komplikacemi ortopedických nemocí a totálních
endoprotéz a dále o nemocné se septickými komplikacemi v neurochirurgii. Tito nemocní leží na lůžku JIP nebo standardní
stanice infekčního oddělení, které jim poskytuje plnou péči interního typu (výživa, antibiotická léčba, infuzní léčba, poope-
rační léčba, léčba přidružených interních nemocí, rehabilitace), ortoped a neurochirurg nemocné operuje, provádí další
odborné výkony a převazy.

Primář oddělení je členem Mezinárodní pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu. Publikace výsledků oddělení je
formou článků v mezinárodních a českých časopisech, posterů a vystoupení na mezinárodních i českých kongresech.
Specialisté infekčního oddělení se podílejí na obsahu vydávaných učebnic. Členové týmu vyučují na Jihočeské univerzitě.

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Václav Chmelík

Vrchní sestra: Bc. Vladimíra Přitasilová

Pokoj jednotky intenzivní péče.



Hygiena a epidemiologie jsou obory preventivní medicíny. Nemocniční hygiena a epidemiologie se zabývá speci-
fickou problematikou zdravotnických zařízení. Cílem oboru je vytváření bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance. Má
konziliární a zásadně nerepresivní charakter. Pracoviště epidemiologie se v rámci své činnosti zaměřuje na tvorbu a aktualizaci
vnitřních hygienických standardů. Dále kontroluje dodržování protiepidemických zásad, provádí a hodnotí stěry z nemoc-
ničního prostředí atd. Spolupracuje s orgánem ochrany veřejného zdraví. Koordinuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti
hygienické legislativy.

Pracoviště epidemiologie zajišťuje činnost očkovacího centra při infekčním oddělení. Očkovací centrum provádí zvláštní
očkování zaměstnanců nemocnice a dále očkování veřejnosti na žádost a před výjezdem do zahraničí.

PRACOVIŠTĚ EPIDEMIOLOGIE
Vedoucí pracoviště: MUDr. Iva Šípová

Sestra Zora Hajsová při kontrole zdravotnické dokumentace.
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Na oddělení jsou vyšetřovány, léčeny a eventuelně hospitalizovány ženy od 15 let. Mladší pacientky jsou vyšetřovány
konziliárně ve specializované ambulanci, přičemž další léčba je realizována buďto prostřednictvím našeho oddělení, nebo
na spolupracujících specializovaných pracovištích.

Ve své ambulantní části poskytuje oddělení služby gynekologické ambulance s nepřetržitým provozem a dále speciali-
zovaných ambulancí – krajské indikační ambulance, ambulance dětské gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie,
ambulance pro léčbu sterilit a endokrinologii, ambulance pro léčbu endometriózy, ambulance závodního gynekologa, po-
rodnické ambulance a poradny pro riziková a patologická těhotenství. Součástí ambulantního traktu je také specializované
ultrazvukové pracoviště, jehož součástí je kromě jiného provádění expertních onkogynekologických vyšetření. Od roku
2014 pracuje centrum onkologické prevence – COP, které provádí superspecializavanou péči a expertní kolposkopie při
předrakovinových onemocněních zevních rodidel a čípku.

Na ambulantní část navazuje lůžková péče jak konzervativní, tak operační a jednotky intenzivní péče (pooperační a porod-
nické). Kromě běžné gynekologické operativy včetně širokého spektra endoskopických metod je oddělení specializováno
na rozsáhlé onkogynekologické výkony, které centralizuje z celého regionu. Je totiž jedním z akreditovaných onkogyneko-
logických center.

Oddělení také získalo certifikát pro provádění nejmodernějších metod léčby močové inkontinence.
Ve spektru činnosti oddělení nechybí ani takzvané menší gynekologické výkony – hysteroskopie, konizace, kyretáže,

interrupce, a další.
Porodnická část je součástí jednoho z akreditovaných center Nemocnice České Budějovice, a.s. – Perinatologického

centra Jihočeského kraje. Zde se koncentrují nejzávažnější případy těhotenských patologií a péče o porody od 24. týdne
těhotenství. Kromě této superspecializované péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické služby a kompletní porod-
nickou operativu. Samozřejmostí je rooming in na maximálně třílůžkových pokojích, nechybí ani možnost pobytu ma-

ŽENSKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Petr Sák, Ph.D.

Vrchní sestra: Bc. Hana Vodičková

Porodní asistentka při přípravě porodního boxu.
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minek po porodu na nadstandardních jednolůžkových pokojích. Oddělení zajišťuje odběr pupečníkové krve při porodu
dítěte.

Gynekologicko-porodnické oddělení stejně jako celá nemocnice úzce spolupracuje se Zdravotně sociální fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a se středními a vyššími zdravotnickými školami. Proto se mohou klientky
se studenty a studentkami těchto škol při pobytu na našem oddělení setkat. Jde především o nastávající porodní
asistentky.



/ 109

HORNÍ AREÁL
PAVILON CH



110 /

Oddělení pečuje o pacienty s chirurgickými onemocněními ambulantní a lůžkovou formou.
V rámci ambulantních služeb se kromě běžných chirurgických zákroků provádí ultrazvuková vyšetření, rovněž inter-

venční zákroky pod echografickou kontrolou. Dále se zde ultrazvukem vyšetřují pacienti při nádorových onemocněních
konečníku.

Proktologické a endoskopické pracoviště se věnují diagnostice a léčbě chorob tlustého střeva a konečníku a zároveň pro-
vádí jejich endoskopická vyšetření.

Chirurgické oddělení úzce spolupracuje s internisty při zajišťování cévního přístupu u dialýzovaných pacientů. Hlavní
náplní práce oddělení jsou chirurgické zákroky v dutině břišní, a to jak klasickým způsobem, tak moderním laparoskopickým
přístupem. V oblasti chorob zažívacího systému je nutná spolupráce s gastroenterology, při léčbě nádorových chorob pak
s onkology.

V oblasti operační léčby nádorů prsu, kde je dnes pro stanovení správného léčebného postupu nezbytná úzká týmová
spolupráce chirurga s rentgenologem, onkologem a histopatologem, mají mezioborové ordinační komise na našem oddělení
tradici již od roku 1980. Chirurgie sentinelové uzliny, která může pacientku s karcinomem prsu ušetřit rozsáhlého operačního
výkonu na podpažních uzlinách a která se nyní v 1. desetiletí 21. století celorepublikově prosazuje jako standardní postup,
je na našem oddělení standardem od roku 1999. Tato metoda vyžaduje spolupráci s oddělením nukleární medicíny.

Od roku 2009 disponujeme novým špičkovým scintilačním detektorem pro detekci sentinelové uzliny během operace.
Svou tradici zde má rovněž cévní, hrudní a dětská chirurgie.

Jako součást Traumatologického centra se oddělení účastní péče o pacienty s úrazy dutiny břišní, hrudní a poraněním cév.
Chirurgické oddělení plní také vzdělávací funkci při přípravě lékařů k atestacím, výuce mediků, studentů Jihočeské

univerzity a středních zdravotnických škol.

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Vojtěch Louda

Vrchní sestra: Bc. Hana Vovesná

Laparoskopická operace s využitím nejnovější HD laparoskopické věže.



Hlavním úkolem oddělení úrazové a plastické chirurgie je ošetřování závažných úrazů včetně těch nejtěžších z celého
jihočeského regionu. Úrazy jsou v naší republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci čtvrtou nejčastější
příčinou smrti. Úrazové oddělení má k dispozici akutní příjem, zabezpečující plynulé navázání nemocniční léčby na péči
poskytovanou záchrannou službou.

Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů. Ty jsou
vybaveny k ošetření všech končetinových i dutinových poranění v aseptickém prostředí s laminárním prouděním vzduchu.
Oddělení je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou i operačními nástroji a implantáty k biologické osteosyntéze
všech kostí jak pro vnitřní, tak pro zevní fixaci. V roce 1966 vzniklo v rámci traumatologického oddělení jediné pracoviště
hyperbarické oxygenoterapie v Jihočeském kraji. Tato léčebná metoda, kdy pacient ventiluje ve speciální tlakové nádobě –
hyperbarické komoře – čistý kyslík za přetlaku, vychází z fyzikálních zákonů platných pro plynné skupenství. V současnosti
k hlavním indikacím pro hyperbaroxii patří léčba infektů, hlavně anaerobních, dekompresní nemoc či vzduchová embolie,
ale také léčba diabetické nohy a ischemické choroby dolních končetin, trofické defekty kůže a sliznic, kraniocerebrální
poranění, bércové vředy, poruchy sluchu apod.

Hospitalizovaným pacientům slouží jednotka intenzivní péče a standardní lůžka, plně vybavená k včasné pooperační
péči a rehabilitaci.

V rámci oddělení pracují v nepřetržitém provozu úrazová ambulance a další specializované ambulance pro následnou péči
o poraněné.

Oddělení úrazové a plastické chirurgie je součástí Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a.s., které slouží pro
ošetřování těžkých úrazů dospělých i dětí z celého Jihočeského kraje. Pacienti s komplikovanými mnohočetnými poraně-
ními, nitrokloubními zlomeninami, těžkými popáleninami a amputačními poraněními převáží Zdravotnická záchranná
služba do českobudějovické nemocnice. Odtud jsou podle závažnosti úrazu hospitalizováni na oddělení úrazové a plastické

ODDĚLENÍ ÚRAZOVÉ CHIRURGIE
Primář: MUDr. Pavel Kopačka

Vrchní sestra: Mgr. Marie Procházková

Operační sál oddělení úrazové chirurgie.
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chirurgie nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, děti na lůžkách dětského oddělení. Specialisté těchto oddělení
zajišťují poté ve spolupráci s dalšími týmy Traumacentra definitivní léčbu.

V Traumacentru pracuje „pod jednou střechou“ za vedení specializovaného úrazového chirurga tým dalších potřebných
odborníků (především anesteziolog, všeobecný, hrudní, cévní chirurg, urolog, kardio a neurochirurg, oalmolog, ORL lékař,
stomatochirurg, plastický chirurg, ortoped a další) v návaznosti na komplement (radiologické oddělení, laboratorní úsek,
transfuzní stanice, atd.).
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Neurochirurgické oddělení zajišťuje léčbu onemocnění centrálního nervového systému, periferních nervů a páteře pro
pacienty jihočeského regionu a části Vysočiny.

Tým lékařů je tvořen 4 atestovanými neurochirurgy, jedním atestovaným neurologem-elektrofysiologem a 6 lékaři
v přípravě. Nedílnou součástí týmu je 9 sester JIP a 10 sester oddělení a ambulance. Neurochirurgie je významnou součástí
Traumacentra, Komplexního cerebrovaskulárního centra a Komplexního onkologického centra České Budějovice. Kromě
standardního neurochirurgického spektra je oblastí zájmu lékařů neurochirurgického oddělení cerebrovaskulární chirurgie,
léčba mozkových a páteřních nádorů a neurotraumatologie. Oddělení se jako jediné v jihočeském regionu zabývá chirurgic-
kou léčbou všech oblastí páteře. Jako jediné pracoviště v ČR disponuje kvantifikací průtoku krve mozkovými cévami mimo
operační sál.

Oddělení má kromě standardních lůžek k dispozici jednotku intenzivní péče s kompletním monitoringem životních funkcí,
dva transkraniální dopplerovské přístroje, 2 kompletní sady peropereační elektrofysiologie. Operační léčba je zajištěna na
dvou operačních sálech. Sály jsou vybaveny mozkovou a páteřní navigací umožňující cílenou a přesnou orientaci v mozku
a v kostěných strukturách páteře. K dispozici jsou dva operační mikroskopy, frézy a ultrazvukové aspirátory tkáně a další
doprovodná technika. Operace v komorovém systému jsou prováděny pomocí neuroendoskopu, báze lební je operována
ve spolupráci s lékaři ORL endoskopicky nosní cestou.

NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Vladimír Chlouba

Vrchní sestra: Olga Pouzarová

Operační sál neurochirurgického oddělení.
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Anesteziologicko-resuscitační oddělení je jedním z největších oddělení nemocnice. Dále k oddělení přísluší ambulance
pro léčbu chronických a neztišitelných bolestí. Centrum infuzní terapie a anesteziologické ambulance.

Resuscitační stanice zajišťují péči o nemocné v kritickém stavu s mnohočetnými poraněními mozku, hrudníku,
břicha a končetin, dále pečují o nemocné se selháním vitálních funkcí po KPR, rozsáhlých operačních výkonech, otravách
a s potřebou chronicky zajišťovat péči o dýchací systém.

Anesteziologické stanice zabezpečují podávání různých typů anestezií na všech sálech operačních oborů nemocnice,
včetně Kardiocentra. Mimo to zajišťují anestezie ambulantní, diagnostické apod.

Na ambulanci bolesti je poskytována péče nemocným s chronickými bolestmi různé příčiny, včetně onkologické. V této
činnosti jsou využívány veškeré dostupné moderní postupy.

Anesteziologické ambulance slouží k zajištění příprav nemocných před plánovanými operačními výkony na odděleních
traumacentra, neurochirurgie a chirurgie a rovněž přípravu dětských pacientů. Jedná se o nemocné ve vyšších kategoriích
komplikujících onemocnění, ale i nemocné, kteří nemají větší problémy. Důležitou náplní činnosti na anesteziologické
ambulanci je informovat nemocné i jejich rodiče a další příbuzné o podmínkách anesteziologického výkonu.

Mimo tuto činnost se specialisté oboru ARIM (pracovníci ARO) zaměřují na spolupráci s lékaři jednotek intenzivní
péče v celé nemocnici. Významnou složkou je i konziliární činnost lékařů ARO, a to jak v přípravách nemocných k oče-
kávaným náročným operačním výkonům, tak i v koordinaci intenzivní péče.

ARO významně spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Mnozí z lékařů ARO se podílejí
v mimopracovní době na výjezdech.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení zavádí nové poznatky do péče na lůžkové i ambulantní části. Rozšiřuje činnost
v oblasti léčby chronických a neztišitelných bolestí. Koncepčně usiluje o lepší koordinaci a spolupráci s poskytováním
intenzivní medicíny na specializovaných oborech a při péči o chronicky kriticky nemocné. Zdejší odborníci se navíc
věnují edukační činnosti, výuce lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků.

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Bohuslav Kuta, MBA

Vrchní sestra: Bc. Jana Štěpánová, MSc.

RES 2 – kombinace boxového a sálového uspořádání.
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Radiologické oddělení provádí diagnostická vyšetření a terapeutické výkony za pomoci přístrojů pracujících s rentge-
novým zářením a pod ultrazvukovou kontrolou. Vyšetření magnetickou rezonancí a počítačovými tomografy jsou prováděna
nejen pro všechna oddělení nemocnice, ale i pro jiná zdravotnická zařízení jihočeského regionu. Vyšetření se provádějí pro
hospitalizované i ambulantní pacienty.

Pracovníci oddělní pracují na jednotlivých pracovištích, která jsou zabezpečována provozně vedoucími lékaři. Oddělení
je rozděleno do několika pracovišť.

Oddělení má k dispozici dva počítačové tomografy, které jsou využívány k vyšetřování orgánů celého těla s minimální
rentgenovou zátěží. Vedle výkonů diagnostických se zde provádějí i speciální výkony intervenční.

K diagnostice orgánů krku, břicha, měkkých tkání, orgánů malé pánve, k vyšetření cév a prsů využíváme na oddělení dva
ultrazvukové přístroje.

Od roku 2000 provádíme vyšetření magnetické rezonance se zaměřením na vyšetření centrálního nervového systému
a vyšetření muskuloskeletální.

Na angiografickém pracovišti jsou vedle diagnostických výkonů prováděny složité intervenční výkony vaskulární
i nevaskulární pro ostatní zdravotnická zařízení v regionu.

Ve spolupráci s klinickými odděleními se podílí na sledování pacientů zařazených do klinických studií (CT zobrazování plic
u pacientů s maligním onemocněním, magneticko rezonančním zobrazování mozku u pacientů s roztroušenou sklerózou
mozkomíšní).

Oddělení se podílí na pregraduální výuce studentů Jihočeské univerzity, dále se podílí na další postgraduální výchově
lékařů v oboru formou přednášek, seminářů a praktických cvičení. Lékaři a radiologičtí asistenti se aktivně účastní odbor-
ných konferencí včetně akcí s mezinárodní účastí.

RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Petr Lhoták

Vrchní laborant: Mgr. Dušan Hejna

Vyšetřovna počítačového tomografu s přístrojem Acquilion 64 Toshiba.
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Interní oddělení funguje v současné době jako klasická interna s nediferencovaným příjmem nemocných. Součástí jsou
četné odborné ambulance, ve kterých na část úvazku pracují starší lékaři – specialisté.

Jsou zde ošetřováni nemocní s interními chorobami s výjimkou akutních koronárních příhod a takových stavů v kardiologii,
které vyžadují invazivní vyšetření a ošetření. Podobně to platí pro nemoci dutiny břišní. Specializované služby naopak oddělení
poskytuje nemocným s chorobami ledvin, včetně ošetření hemodialýzou a peritoneální dialýzou, je k dispozici také jednotka
metabolické a intenzivní péče. Součástí oddělení je metabolické a diabetologické centrum, které poskytuje nemocniční
i ambulantní péči o pacienty s poruchami výživy, obezitou, poruchami metabolizmu kostí a s cukrovkou. Osteologická
ambulance disponuje možností kvalitního denzitometrického vyšetření.

Diabetikům oddělení zajišťuje nejširší komplexní péči, zavedení intenzifikovaných inzulinových režimů včetně terapie
inzulinovou pumpou. Stále větší význam má podiatrická ambulance, zajišťující komplexní péči o diabetickou nohu. Inten-
zivní péče je věnována také pacientům s komplikovanými revmatickými chorobami a chorobami pojiv, které postihují celý
organismus.

Oddělení slouží i jako lůžková základna pro léčbu krevních chorob včetně zhoubných onemocnění krvetvorných orgánů.
O tyto pacienty se komplexně starají lékaři hematologického oddělení ve spolupráci s lékaři interny.

Součástí oddělení je ultrazvukové vyšetřovací pracoviště, kde jsou prováděna vyšetření srdce a dutiny břišní, a také
duplexní sonografická vyšetření cév, komplexní diagnostika chorob tepen a žil. Na vyšetření navazuje stále se rozšiřující
ambulantní angiologická péče. Jako jedno z mála pracovišť v ČR zavedlo českobudějovické interní oddělení monitorovanou
ambulantní léčbu žilních trombóz.

INTERNÍ ODDĚLENÍ
Primářka: MUDr. Marie Pešková
Vrchní sestra: Bc. Pavla Havlišová

Sestry u lůžka na metabolické jednotce intenzivní péče.
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Nervové oddělení poskytuje jak lůžkovou, tak ambulantní péči o pacienty se všemi typy onemocnění nervové soustavy.
Disponuje lůžky se standardní péčí, pro život ohrožující stavy využívá nervové oddělení společně s interním oddělením zatím
lůžka v rámci mezioborové jednotky intenzivní péče. Na všech lůžkách mají pacienti zajištěnou i odbornou péči rehabilitační
a logopedickou.

Ambulantní část neurologie se skládá z akutní ambulance, odborných ambulancí a laboratoří k vyšetřování EEG a EMG.
V akutní ambulanci, která je v provozu 24 hodin denně, poskytuje oddělení akutní péči v přímé návaznosti na zdravotnickou
záchrannou službu a požadavky praktických a odborných lékařů. Ambulance také ošetřuje velké množství pacientů, kteří
sem přicházejí pro akutně vzniklé potíže sami bez doporučení.

Neurologické oddělení provozuje odborné ambulance s celokrajovou působností pro pacienty s epilepsií a jinými záchva-
tovitými onemocněními, dále pro pacienty s cévními onemocněními mozku a onemocněními extrapyramidového systému,
zejména Parkinsonovou chorobou. Tyto ambulance úzce spolupracují s epileptochirurgickými centry v Praze a pražským
Centrem pro extrapyramidová onemocnění. V českobudějovickém centru pro extrapyramidová onemocnění je také ambu-
lantně u indikovaných pacientů aplikován botulotoxin.

Důležitou součástí oddělení je MS centrum, poskytující komplexní léčebnou i diagnostickou péči pacientům s demyeli-
nizačními onemocněními, zejména roztroušenou sklerózou mozkomíšní. V rámci provozu této ambulance zajišťuje centrum
mimo jiné i vyšetření mozkomíšního moku atraumatickou jehlou ambulantní cestou. Nervové oddělení disponuje EEG a EMG
laboratoří, ve spolupráci s ECHO laboratoří interního oddělení provádí ultrazvukové vyšetření mozkových tepen.

V současnosti se oddělení zaměřuje na rozšíření programu zaměřeného na diagnostiku a léčbu cévních mozkových
příhod v rámci Komplexního cerebrovaskulárního centra. V centru pozornosti je také rozvoj činnosti v rámci již zavedených
odborných ambulancí – MS centra, epileptologie, onemocnění extrapyramidového systému. S tím souvisí další vzdělávání
mladých lékařů oddělení, včetně specializace v pomocných vyšetřovacích metodách (EEG, EMG, UZ).

NERVOVÉ ODDĚLENÍ
Primářka: MUDr. Drahoslava Tišlerová

Vrchní sestra: Bc. Ivana Zemanová

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje při předání pacienta.
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Interní oddělení zajišťuje provoz hemodialyzačního střediska Nemocnice České Budějovice, a.s. To poskytuje komplexní
zdravotní péči dospělým nemocným s akutním a chronickým ledvinným selháním. Hlavním cílem činnosti je umožnit
pacientům co nejpřijatelnější kvalitu jejich dalšího života. Českobudějovické hemodialyzační středisko je školitelem pro
další pracovníky nově vznikajících pracovišť hemodialýzy, zavádí další intermitentní očisťovací techniky – hemodiafiltraci,
hemoperfúzi a plasmaferézu, od roku 1990 rozvíjí program peritoneální dialýzy ve spolupráci s urology v implantaci
peritoneálních katetrů.

HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO
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Na 1. oddělení následné péče jsou hospitalizováni převážně nemocní s chronickými chorobami týkajícími se všech
systémů, jejichž léčba vyžaduje hospitalizaci v nemocničním zařízení, ale není nutný pobyt na akutním lůžku. V širokém
spektru léčených chorob převažují nemoci vnitřních orgánů. Léčí se zde i velké množství pacientů po úrazech, operacích,
nejčastěji pohybového aparátu, kdy léčba a následná rehabilitace vyžadují vzhledem k vyššímu věku a povaze onemocnění
delší časové období.

Na oddělení následné péče se přijímají pacienti ze všech akutních lůžek naší nemocnice, v menší míře se přijímají objed-
naní pacienti na doporučení obvodního lékaře. Vzhledem k velkému počtu nemocných, kteří vyžadují pomoc při řešení
sociálního zázemí, pracuje na 1. oddělení následné péče sociální sestra, která zajišťuje pomoc sociálních služeb, např.
agentury domácí péče, pomáhá pacientům a jejich rodinám zajišťovat umístění do domů seniorů apod.

Práce na oddělení následné péče vyžaduje vysoce kvalifikovaný personál, jak lékaře, tak zdravotní sestry a ostatní. Vysoká
kvalita této specializace je na 1. oddělení následné péče tradicí. V zájmu zachování této tradice se personál nadále vzdělává
a pořádá i školicí akce.

Součástí 1. oddělení následné péče je ambulance, která se mimo jiné specializuje na léčbu chronických ran.

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE I
Primářka: MUDr. Jitka Cábková

Vrchní sestra: Mgr. Jindra Hašková

Pacientka 1. oddělení následné péče rehabilituje v tělocvičně na motorové ramenní dlaze.



Na kožním oddělení se léčí ambulantně i za hospitalizace nemocní s kožními a pohlavními chorobami. Ambulantní část
se dělí na jednu všeobecnou a další specializované ambulance. Specializovaná péče je poskytována pacientům se sexuálně
přenositelnými nemocemi. Tato ambulance má statut krajského centra. Další ambulancí, která funguje jako krajské centrum,
je ambulance pro kožní choroby z povolání. Zde se tato onemocnění diagnostikují, odhalují se zdroje kontaktně alergického
ekzému, případně dalších kožních alergických onemocnění.

Velká pozornost se na kožním oddělení věnuje terapii ultrafialovým zářením. Specializované pracoviště fototerapie je
vybaveno přístroji na celotělovou UVA, UVB foto a fotochemoterapii, včetně zářiče pro úzkopásmovou UVB terapii
311 nanometrů. Dále se zde pracuje s přístroji pro lokalizovanou terapii dlaní, plosek a kštice. Specializovaná ambulance
kožního oddělení se rovněž zabývá diagnostikou a dispenzarizací pacientů s pigmentovými znaménky a kožními nádory.
Zvláště v oblasti melanomu má pracoviště úzkou návaznost na onkologické oddělení nemocnice s celokrajskou působností.
Své místo zde má specializovaná ambulance pro hojení ran, kde dominuje péče o pacienty s bércovými vředy.

Maximum zájmu věnuje oddělení novým metodám krytí a hojení ran.
Další specializovaná ambulance se zaměřuje na dětskou dermatologii, kde se lékaři zabývají problematikou kožních one-

mocnění nejmenších pacientů ve spolupráci s dětským a neonatologickým oddělením nemocnice. Na oddělení také funguje
krajské centrum biologické léčby kožních onemocnění, např. lupénky.

V ambulantní části kožního oddělení naleznou klienti také pomoc při dermatokosmetických problémech. Pozornost je
věnována problematice stárnutí kůže, korekce vrásek, nezhoubných kožních pigmentací, výrůstků, cévních útvarů. Ne-
dílnou součástí je péče o problematickou pleť. Ambulance se též věnuje žilním a lymfatickým onemocněním končetin,
včetně skleroterapie. Část těchto nadstandardních služeb je placená.

KOŽNÍ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.

Vrchní sestra: Bc. Zdeňka Hlaváčová

Zákrokový sálek kožního oddělení.
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Rehabilitační oddělení se zabývá diagnostikou a terapií funkčních poruch pohybového aparátu u pacientů s bolestmi
zad, neurologickými chorobami, po úrazech a operacích pohybového systému a páteře, po poškození mozku a míchy.
Cílem je individuální maximální funkční obnova, případně kompenzace funkční pohybové ztráty.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje multidisciplinární tým složený z rehabilitačních lékařů, ošetřovatelského perso-
nálu, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologa, sociální pracovnice a logopeda. Základem rehabilitační léčby je fyzioterapie
vycházející z moderní koncepce oboru a využívající principy klinické neurofyziologie a vývojové kineziologie. Nedílnou
součástí rehabilitace je ergoterapie, jejíž náplní je testing a nácvik soběstačnosti v denních aktivitách, nácvik funkční motoriky
ruky a orofaciálních funkcí. Ergoterapeut dále provádí výběr, poradenství a nácvik používání v oblasti kompenzačních pomůcek
a možnosti bezbariérových úprav prostředí. Klinický psycholog se zabývá diagnostikou a tréninkem kognitivních funkcí,
poskytuje podpůrnou psychoterapii, koordinuje spolupráci s rodinou.

Ošetřovatelskou péči poskytuje tým školený v metodice bazální stimulace, kinestetiky, rehabilitačního ošetřovatelství
a principů vlhkého hojení ran.

Oddělení rehabilitace zajišťuje fyzioterapii i pro pacienty hospitalizované na lůžkách všech oddělení nemocnice.
Kromě ambulance léčebné rehabilitace provozuje specializované ambulance zaměřené na komplexní lymfologii, postu-

rální vady, myoskeletální medicínu a ucelenou rehabilitaci. Dále zajišťuje cvičení diabetiků, parkinsoniků, předoperační
edukační nácvik pro ortopedické pacienty a školu zad. Součástí terapie jsou i speciální programy pro vybrané diagnózy:
léčba sterilit a kostrčového syndromu metodou Mojžíšové, léčba vertebrogenních poruch metodou Mc Kenzie, SMS systém,
léčbu dětí s centrální koordinační poruchou Vojtovou reflexní terapií, časná rehabilitace ruky, kineziotaping. Fyzioterapeuti
využívají i prvky speciálních metodik. Zázemí jim poskytuje tělocvična a individuální cvičebny vybavené moderními přístroji.

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Primářka: MUDr. Jana Holická

Vrchní sestra: Mgr. Marie Schusterová
Vedoucí rehabilitační pracovnice: Vladimíra Hniličková

V pavilonu R (na snímku) je ambulantní část oddělení, v pavilonu O část lůžková.
Foto vpravo: cvičení v závěsném zařízení Redcord.
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Pracoviště fyzikální terapie zahrnuje analgetickou a stimulační léčbu kontaktními i distančními elektropřístroji, magne-
toterapii, ultrazvuk, laser. Součástí je i moderní vodoléčba, včetně bazénu s přístupem pro pacienty s disabilitou.

Na oddělení probíhá výuka studentů Střední a vyšší zdravotnické školy a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
Rehabilitační oddělení je akreditovaným pracovištěm praktické části Aplikované fyzioterapie a vzdělávání lékařů v oboru

Rehabilitace a fyzikální medicíny.
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Centrální laboratoře slučují pod jednou střechou prakticky všechny laboratorní obory s výjimkou laboratoře patologie
a laboratoře transfuzního oddělení.

Soustředěním laboratoří do jedné budovy byly vytvořeny základní podmínky pro harmonizaci činností laboratorních
oborů. K tomu slouží především centralizovaný příjem biologického materiálu, jednotný informační systém, společné
skladové hospodářství, vytvoření prostorových podmínek pro mezioborovou spolupráci nejen za účelem optimálního využití
pracovníků a laboratorní techniky, ale především pro využití intelektuálního potenciálu a odborných kompetencí pracov-
níků v laboratorní medicíně. Cílem je zkvalitnění exaktní informační podpory rozhodovacích procesů v klinických oborech
podle jejich reálných potřeb.

Centrální laboratoře jsou jednotným subjektem akreditovaným v souladu s normou ČSN EN ISO 15189, která řeší
„Požadavky na kvalitu a způsobilost zdravotnické laboratoře“. Tento fakt spolu s rychlým nárůstem poznatků a rozvojem
diagnostických možností v laboratořích klade vysoké nároky na odborníky podílejících se na řízení kvality a řízení zdrojů.

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE
Ředitel: MUDr. Miroslav Verner



Laboratoř klinické chemie (LKCH) provádí v nepřetržitém provozu komplex laboratorních diagnostických vyšetření, od
základních biochemických testů, až po vysoce specializované analýzy. LKCH se vnitřně dělí na čtyři pracoviště.

Jádrem LKCH jsou pracoviště CORE I a II, zajišťující kromě běžných biochemických vyšetření krve a moče i analýzy
z oblasti vnitřního prostředí, likvorologie a terapeutického monitorování léčiv. Pracoviště poskytují služby v nepřetržitém
provozu. Součástí automatizované analýzy jsou mimo jiné vyšetření z oblasti nádorových markerů, kardiálních markerů,
endokrinologie, časných markerů sepse, vitamínů a kostního metabolizmu.

Pracoviště klinické a soudní toxikologie provádí jak laboratorní vyšetření z oblasti klinické toxikologie (akutní intoxikace,
návykové látky, aj.), tak laboratorní toxikologická vyšetření pro forenzní účely, včetně toxikologických vyšetření pitvaných
osob a vyšetření krve na obsah alkoholu, zejména u řidičů. Na pracovišti jsou dále prováděny specializované chromatografické
analýzy, a to zejména z oblasti terapeutického monitorování léčiv.

Pracoviště speciálních metod provádí zejména specializovaná biochemická vyšetření s použitím elektroforetických a chro-
matografických technik zaměřených na analýzu proteinů. Výsledky těchto vyšetření jsou používány zejména v oblasti hema-
toonkologie, diabetologie, nefrologie a neurologie.

LKCH garantuje nepřetržitý centrální příjem biologického materiálu pro celé Centrální laboratoře. Poskytuje mimo
vlastních analýz také služby v oblasti indikace a interpretace vyšetření. Rovněž zajišťuje provádění různých zátěžových testů,
včetně jejich hodnocení.

Součástí činnosti laboratoře je pregraduální a postgraduální vzdělávání různých kategorií zdravotnických pracovníků
a aktivní účast na výzkumných úkolech a odborných studiích.

LABORATOŘ KLINICKÉ CHEMIE
Vedoucí laboratoře: Ing. Marie Kašparová

Automatizovaná laboratorní linka – CORE laboratoř.
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Laboratoř hematologie se zaměřuje na diagnostiku krevních chorob včetně chorob srážení krve. Provádí vyšetření jak
pro potřeby českobudějovické nemocnice, tak v úzké specializaci pro potřeby celého Jihočeského kraje. Kromě vyšetření
krve se zde provádí vyšetření kostní dřeně včetně speciálních barvení. Samostatnou problematikou je vyšetření stavů nad-
měrného srážení krve, kde hematologická laboratoř zajišťuje a koordinuje ve spolupráci s ostatními laboratořemi komplexní
diagnostiku.

LABORATOŘ HEMATOLOGIE
Vedoucí laboratoře: MUDr. Ivan Vonke, MBA

Hematologická linka Coulter.



Laboratoř imunologie provádí diagnostiku funkce imunitního systému se zaměřením na průkaz nedostatečné
funkce imunitního systému, ať už se týká vyšetření bílkovin v krvi či stanovení počtu různých podtříd bílých krvinek. Další
oblastí je diagnostika nadměrné funkce imunitního systému, která může být namířena buď proti vlastním tkáním těla
(autoimunita) nebo proti látkám z vnějšího prostředí (alergologie). Poslední oblastí je průkaz protilátek proti různým
mikrobům, což může přispět k diagnostice příčin některých infekčních nemocí (sérologie).

Laboratoř imunologie připravuje směsné bakteriální vakcíny a autovakcíny, spolupracuje zejména s interním, infekčním,
dětským a kožním oddělením.

Významnou část činnosti laboratoře představují vyšetření pro lékaře v terénu a nemocnice Jihočeského kraje.

LABORATOŘ IMUNOLOGIE
Vedoucí laboratoře: MUDr. Pavel Žampach

Příprava vzorků pro průtokový cytometr analyzující vlastnosti buněk.
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Pracoviště bakteriologie provádí za použití nejmodernějších technologií mikrobiologickou diagnostiku bakteriálních
respiračních, gastrointestinálních, močových, kožních a jiných infekcí a jejich komplikací, vyvolaných běžnými i méně
častými původci. Součástí Pracoviště bakteriologie je laboratoř pro diagnostiku tuberkulózy a jiných mykobakterióz s celo-
krajskou působností a Antibiotické středisko, sledující průběžně rezistenci bakterií k antibiotikům. Je začleněno do celostát-
ního systému monitorování rezistence, které organizuje Národní referenční laboratoř pro antibiotika. Vybraní pracovníci
Pracoviště bakteriologie jsou zapojeni do Antibiotického týmu Nemocnice České Budějovice, a.s., který se zabývá aktivním
ovlivňováním optimálního používání antibiotik.

Kromě laboratorní diagnostiky infekčních onemocnění Pracoviště bakteriologie provádí kontrolu sterility transfuzních
přípravků a souvisejících vzorků pro Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a ve spolupráci s Pracovištěm
epidemiologie provádí kontrolu sterility stěrů z prostředí a kontrolu účinnosti sterilizátorů a autoklávů pro nemocnici. Pro
Ústavní lékárnu je prováděn monitoring prostředí čistých prostor centrální přípravny cytostatik a pro Neonatologické
oddělení kontrola sterility mateřského mléka.

LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
Vedoucí laboratoře: MUDr. Magda Balejová

Pracoviště bakteriologie
Vedoucí laboratoře: MUDr. Magda Balejová

Hemokultivační přístroj pro diagnostiku infekcí krevního řečiště.
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Pracoviště parazitologie a mykologie v sobě slučuje problematiku dvou oborů: humánní parazitologie zabývající se
infekcemi člověka způsobenými organizmy živočišného původu (prvoky, červy a členovci) a lékařské mykologie, která se
věnuje diagnostice onemocnění vyvolaných mikroskopickými houbami. Na pracovišti se diagnostikují parazitární onemoc-
nění vyskytující se v České republice a některé tropické parazitózy, které postihují naše občany po návratu z exotických
oblastí. Průkazem protilátek provádí pracoviště diagnostiku některých onemocnění přenášených ze zvířat na člověka,
především toxoplasmózy, toxokarózy, boreliózy a leptospirózy. Mykologická laboratoř diagnostikuje původce slizničních
i orgánových mykóz způsobených kvasinkami a vláknitými mikromycetami. Dále se zde určují původci povrchových mykóz,
postihujících kůži, nehty a sliznice.

Pracoviště parazitologie a mykologie
Vedoucí laboratoře: MUDr. Naďa Mallátová

Laborantka provádí stanovení citlivosti kvasinek k antimykotikům.



Pracoviště virologie poskytuje diagnostiku chorob způsobených viry, chlamydiemi a mykoplasmaty. Nabízí komplexní
diagnostiku hepatitid, herpetických infekcí a dalších virových nákaz, základní diagnostiku HIV, virových neuroinfekcí
a respiračních virových infekcí včetně kultivace a infekcí Mycoplasma pneumoniae. Speciálně se zaměřuje na diagnostiku
chlamydiových infekcí včetně specializovaných vyšetření a kultivaci urogenitálních mykoplasmat.

Pracoviště virologie
Vedoucí laboratoře: MUDr. Eva Žampachová

Zpracování vzorků pro diagnostiku hepatitid.
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Laboratoř molekulární biologie a genetiky se zabývá specializovanou diagnostikou na úrovni nukleových kyselin a cyto-
genetickou analýzou. Jedná se o multioborovou laboratoř, která provádí analýzu vzorků pro většinu pracovišť nemocnice
i pro spádovou oblast Jihočeského kraje.

V oblasti extrahumánního genomu zajišťuje LMBG diagnostiku virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včetně
sledování úspěšnosti léčby. Analýzu změn lidského genomu provádí zejména v oblastech hematologie, vrozených vývojových
vad, diagnostiky solidních tumorů, farmakogenetiky a biodozimetrie.

Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, aktivně se účastní výzkumných úkolů a spolupracuje
při tvorbě odborných studií.

Pro veřejnost laboratoř zajišťuje po předchozí telefonické domluvě za úhradu vyšetření otcovství (paternity), tzv. test
určení otcovství.

LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKY
Vedoucí laboratoře: Mgr. Ondřej Scheinost

Analýza karyotypu v cytogenetické laboratoři.
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Oddělení lékařské genetiky je ambulantní pracoviště se spádovou oblastí celého Jihočeského regionu. Sídlí v přízemí
budovy Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lékařská genetika je multidisciplinární obor, který patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím medicíny.
S prohlubujícími se znalostmi lidského genomu roste počet onemocnění, u nichž byl jednoznačně prokázán vliv dědičných
faktorů a spolupráce s genetickým pracovištěm se stává nezbytností téměř ve všech oborech medicíny.

Základním rysem lékařské genetiky je preventivní zaměření. Poskytuje genetické poradenství a preventivní péči rodinám
s výskytem vrozených vývojových vad a dědičných onemocnění, těhotným ženám se zvýšeným rizikem vzniku vrozené vady
u plodu, párům s poruchami plodnosti, dále zjišťuje predispozice k některým onemocněním. Jedná se např. o pacienty
s podezřením na vrozenou trombofilii se zvýšeným rizikem tromboembolické nemoci, aj.

Onkogenetická poradna je zaměřena na poradenství u pacientů a jejich rodin s vybranými typy nádorů, při které úzce
spolupracuje s onkology Jihočeského kraje. V případě podezření na některý z dědičných nádorových syndromů je možná
molekulárně genetická diagnostika predispozice k nádorovému onemocnění. Vlastní vyšetření je prováděno v různých
laboratořích molekulární diagnostiky v ČR. V případě potvrzení zvýšeného rizika nádorového onemocnění mají rodiny
možnost dispenzární péče na Onkologickém oddělení českobudějovické nemocnice.

Laboratorní prenatální a postnatální vyšetření (chromozomální vyšetření, analýzy DNA) je zajištěno v Laboratoři
molekulární biologie a genetiky nemocnice a na dalších specializovaných genetických pracovištích v ČR.

Ve spolupráci se Ženským oddělením nemocnice je zajištěna prenatální diagnostika u těhotných žen z Jihočeského kraje –
odběry plodové vody a ultrazvuková vyšetření plodů.

Pro českobudějovická Centra asistované reprodukce se provádí genetické vyšetření manželských párů včetně vyšetření
spermiogramu.

AMBULANCE LÉKAŘSKÉ GENETIKY
Vedoucí oboru: MUDr. Eva Kantorová

Ambulance lékařské genetiky.
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Soudnělékařské oddělení provádí zdravotní pitvy zejména u náhlých a násilných smrtí a pitvy nařízené dle § 115 trest-
ního řádu orgány činnými v trestním řízení (zejména Policií ČR) v Jihočeském kraji. Poskytuje ve formě podrobných pitevních
a laboratorních nálezů odborné podklady pro hodnocení předlékařské a lékařské první pomoci, resuscitační a traumatolo-
gické služby. Využívá poznatků získaných z pitev, činí z nich rozbory, které jsou předmětem lékařských porad, konferencí
a seminářů. Podává posudky na základě spisu nebo pitvy, popřípadě na základě jiných vyšetření. Oddělení je zapsáno
v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR.

Podílí se na metodickém vedení provádění toxikologických vyšetření v toxikologické laboratoři centrálních laboratoří
pro forenzní účely včetně zjišťování koncentrace alkoholu v krvi zejména u řidičů. Úzce spolupracuje se skupinou pro
drogová úmrtí při Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti.

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, publikují
v odborném tisku a přednášejí na odborných a vědeckých akcích.

Oddělení je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální výuku v oboru soudní lékařství.

ODDĚLENÍ SOUDNĚLÉKAŘSKÉ
Primář: MUDr. František Vorel, CSc.

Sekční sál (pitevna).
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Patologické oddělení provádí všechna klasická i speciální bioptická vyšetření pro lůžková oddělení nemocnice a pro jejich
ambulance. Tato vyšetření tkání živých pacientů tvoří většinu práce zdejších patologů. Na oddělení se provádí pro nemocnici
všechna nekroptická vyšetření, tzn. pitvy a histologie, vyjma pitev při úmrtí v souvislosti s úrazem. Závěry bioptických
i nekroptických vyšetření jsou předmětem klinicko-patologické spolupráce při individuálních lékařských poradách a semi-
nářích.

Patologické oddělení se věnuje také některým specializovaným a konzultačním vyšetřením pro menší nemocnice zejména
v rámci Jihočeského kraje.

Bioptická vyšetření se provádí z běžných operačních materiálů, ale i z miniaturních vzorků tkáně, získaných punkcí nebo
endoskopickým odběrem. K bioptickým vyšetřením jsou běžně využívány ekonomicky, technicky i diagnosticky nejnáročnější
metody imunohistologické a imunofluorescenční.

Při onemocnění zažívacího traktu dětí a dospělých zajišťuje oddělení vyšetření enzymhistochemická z nefixovaných tkání.
Oddělení ve velkém počtu realizuje rychlé peroperační biopsie ze všech tkání, včetně lymfatických uzlin a přímo se tak
podílí na rozsahu a charakteru operačních výkonů. Cytologická vyšetření nepředstavují sice tak velký počet jako vyšetření
bioptická, jsou však důležitá zejména pro sledování nádorových onemocnění. Jedná se například o opakovaná vyšetřování
výpotků. Pro cytologii se používají rovněž imunocytochemické metody.

ODDĚLENÍ PATOLOGICKÉ
Primář: MUDr. Pavla Vítková

Vrchní laborantka: Jana Polívková

Laborant zhotovuje na kryostatu histologický preparát pro peroperační biopsii.
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Transfuzní oddělení provádí výrobu transfuzních přípravků, plazmy pro dále vyráběné krevní deriváty a laboratorně
diagnostickou činnost.

Výroba transfuzních přípravků a plazmy jako suroviny pro další zpracování zahrnuje vlastní odběry krve a jejích složek
od dárců, jejich laboratorní vyšetření na jakost, zpracování na jednotlivé druhy přípravků, skladování a distribuci dalším
zdravotnickým zařízením.

Výroba transfuzních přípravků podléhá velice přísným podmínkám Správné výrobní praxe.
Laboratorně diagnostická činnost transfuzního oddělení zahrnuje vyšetření související s bezpečností vlastní transfuze,

tj. provádění zkoušek slučitelnosti mezi dárcem a příjemcem, vyšetřování protilátek u těhotných, vyšetřování vybraných nemocí.
Na transfuzním oddělení jsou dále prováděna vybraná vyšetření možných dárců zařazených do Českého národního registru
dárců kostní dřeně.

Transfuzní oddělení zásobuje základními přípravky nemocnice v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích,
Strakonicích a speciálními přípravky i další nemocnice v kraji.

Provádí též pokročilou laboratorní diagnostiku pro zdravotnická zařízení v kraji.
Laboratořím transfuzního odd. byla v roce 2013 udělena akreditace ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007.

ODDĚLENÍ TRANSFUZNÍ
Primář: MUDr. Petr Biedermann

Úseková laborantka se specializací: Alena Dominová
Staniční sestra se specializací: Julie Krbcová

Laboratoře transfuzního oddělení.
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Stanici dárců krve spravuje transfuzní oddělení. Zajišťuje odběry pro dárce krve z okresů České Budějovice, Český Krumlov
a Prachatice. Dárci ze Strakonicka jsou odebíráni výjezdovým týmem dle předem stanoveného odběrového plánu v odběrovém
středisku Nemocnice ve Strakonicích. Transfuzní oddělení úzce spolupracuje při zajištění odběrů s oblastními spolky
Českého červeného kříže.

*BDK – bezpříspěvkový odběr

STANICE DÁRCŮ KRVE

Počet Noví Odběry BDK* Aferezy Aferezy AUTO
dárců dárci celkem celkem BDK trf.

2005 9 277 871 15 825 15 825 75 1 468

2006 9 182 664 15 913 15 913 77 – 458

2007 9 220 835 15 803 15 803 74 – 387

2008 9 458 929 16 804 16 804 98 – 444

2009 9 841 1 231 18 276 18 276 71 – 411

2010 10 284 1 215 18 531 18 531 118 – 396

2011 10 086 812 17 262 17 262 132 2 331

2012 10 042 679 18 698 18 698 72 – 322

2013 9 804 693 16 329 16 329 111 1 349
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Centrum infuzní terapie spravuje anesteziologicko-resuscitační oddělení. Skládá se z recepce, dvou anesteziolo-
gických ambulancí, společné čekárny, dvou ambulancí pro léčbu bolesti se zákrokovým „sálkem“ a stacionářem a z prostorů
pro aplikaci infuzní terapie o cca 14–15 aplikačních místech. Infuzní terapii se zde může podrobit zhruba 35–40 pacientů
ve dvouhodinových cyklech v pracovní době.

CENTRUM INFUZNÍ TERAPIE
AMBULANCE PRO LÉČBU BOLESTI

Centrum infuzní terapie je připraveno jak na lehčí pacienty, tak na ty, kteří potřebují léčbu na lůžku.
Oba prostory jsou pod stálým dozorem sester.
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Lékárna především zabezpečuje léky, léčivé přípravky a laboratorní diagnostiku jak pro oddělení nemocnice, tak pro
veřejnost.

Lékárna je podle charakteru činnosti rozdělena do dvou oddělení.
Ústavní lékárna poskytuje v plném rozsahu specializovanou lékárenskou péči jednotlivým oddělením a ambulancím nemoc-

nice. Zabezpečuje nákup léků od výrobců a distributorů, připravuje a vydává léky na žádanky vlastního zařízení. Pacientům
zajišťuje léky podle individuálního předpisu, laboratořím připravuje zkoumadla pro vyšetření a laboratorní diagnostiku.

Podílí se na klinických studiích nových léků.
Připravuje sterilní léčivé přípravky, přípravky s obsahem cytostatik, vaky pro výživu a léčivé přípravky připravované hro-

madně v šaržích podle zásad platných předpisů. V lékárně jsou 2 izolátory k manuální přípravě cytostatik a robot na auto-
matizovanou přípravu cytostatik.

Lékárna se aktivně účastní na pregraduální průpravě studentů farmaceutických fakult, na postgraduální přípravě zdravot-
nických pracovníků, zejména lékárníků a farmaceutických asistentů. Lékárna má akreditaci k uskutečňování vzdělávacího
programu v oboru nemocniční lékárenství.

LÉKÁRNA
Vedoucí lékárny: PharmDr. Jan Dvořák

Vedoucí laborantka: Alena Císařová
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Veřejná lékárna vydává léky na recepty a zdravotnické pomůcky na poukazy. Na volný prodej nabízí volně prodejné léky,
zdravotnické pomůcky a doplňky stravy.

Vydává léky na žádanky pro cizí odběratele. Objednává léky specifického léčebného programu, léky na mimořádný
dovoz pro pacienta a individuální alergeny. Lékárna zajišťuje nepřetržitou lékárenskou pohotovostní službu. Nabízí svým
zákazníkům výhodnou slevovou kartu.

Zdejší farmaceuti spolupracují při tvorbě lékových pozitivních listů, podílejí se na farmakoekonomice a lékové politice
nemocnice.

VEŘEJNÁ LÉKÁRNA
Vedoucí lékárny: PharmDr. Jan Dvořák

Vedoucí laborantka: Alena Císařová



Prodejna smíšeného zboží nabízí návštěvníkům a pacientům nemocnice denně základní sortiment potravin včetně balených
lahůdek, nápojů (vyjma alkoholických), pečiva, novin a drogistického zboží.

SMÍŠENÁ PRODEJNA
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2. oddělení následné péče se zabývá léčbou chronicky nemocných pacientů. V jeho péči jsou mimo jiné pacienti
v dlouhodobém bezvědomí. Oddělení je ve spojení s agenturami domácí péče, pečovatelskou službou a sociálními ústavy,
do jejichž péče se lidé z nemocničního lůžka dostávají. Oddělení se dále specializuje na chronickou a následnou interní
a neurologickou péči. Jeho součástí jsou interní a neurologická ambulance.

V rámci 2. oddělení následné péče pracuje Neurofyziologická laboratoř v Dolním areálu s některými vysoce specializo-
vanými druhy vyšetření.

Neurofyziologická laboratoř poskytuje vyšetření funkcí nervového systému. Kromě elektromyografie a elektroencephalo-
grafie nabízí specializovanou vyšetřovací techniku „Video EEG“, vhodnou k posuzování atypických záchvatů epilepsie či
jiných záchvatových onemocnění. Provádí se zde i polysomnografie, sloužící k diagnostice poruch spánku – zástavy dechu
ve spánku s posouzením kvality spánku při tomto onemocnění, nespavosti, či naopak zvýšené spavosti, způsobené pře-
vážně neurologickými onemocněními. Poruchy střídání spánku a bdění lze vyšetřovat metodou Actiwatch. Lze vyšetřovat
i abnormní stavy ve spánku. K dispozici je též noční polygrafie pro zjištění spánkové apnoe nebo syndromu neklidných
nohou. Kontakt s veřejností zajišťuje Poradna pro poruchy spánku.

Neurofyziologická laboratoř je součástí Centra pro poruchy spánku Nemocnice České Budějovice, a.s. Toto Centrum
sdružuje též iniciativy Spánkové laboratoře při Plicním oddělení a Spánkové poradny při ORL odd. Centrum bylo opakovaně
zařazeno do celosvětového výzkumu léčby nespavosti.

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE II
Primář: MUDr. Pavel Dohnal

Vrchní sestra: Bc. Olga Němcová

Jednotka intenzivní péče – apalická jednotka.
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Oddělení pracovního lékařství provozuje velkou ambulantní část a využívá několik lůžek na interním oddělení nemocnice.
Je jediným pracovištěm v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku, které poskytuje komplexní pracovnělékařskou péči, především
v oblasti klinického pracovního lékařství. Jako legislativně uznané „středisko nemocí z povolání“ zajišťuje šetření a hlášení
profesionálních onemocnění ve zmíněném spádu. Současně metodicky vede ambulanci pro profesionální kožní onemocnění.
Součástí jeho služeb je léčba profesionálních chorob.

Zároveň poskytuje kvalitní smluvní pracovnělékařské služby (dříve nazývané „závodní preventivní péče“) řadě partnerů,
včetně velkých podniků a institucí, a to jak s nerizikovými, tak i s rizikovými pracovišti a zvláště tam, kde mají vyhlášenou
práci s kombinovanými riziky. Smluvní pracovnělékařské služby poskytuje dle nové platné legislativy komplexně, tj. pra-
covnělékařské preventivní prohlídky, poradenství a dohled na pracovišti (systém specialistů odborníků). Velkou odbornou
i ekonomickou výhodou je možnost provádět většinu vyšetření při těchto prohlídkách v jednom dni přímo na oddělení.
Některé druhy pracovnělékařských vyšetření provádí pro skupinu zaměstnanců přímo na pracovišti.

Firmám i jednotlivcům nabízí rozšířené, komerční zdravotní prohlídky, manažerská vyšetření apod.
Pro potřebu smluvních lékařů pracovnělékařské péče poskytuje po domluvě potřebná pracovnělékařská vyšetření

v rámci různých rizikových faktorů.
Jako jediné zdravotnické zařízení v kraji má akreditaci na doškolování lékařů v oboru pracovního lékařství, včetně

záštity odborné společnosti.
Součástí oddělení je specializovaná ambulance pro pracovníky vyjíždějící do zahraničí, která se zabývá jejich pracovní

způsobilostí.

ODDĚLENÍ PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Primář: MUDr. Aleš Hejlek

Vrchní sestra: Bc. Jaroslava Brejchová

Chladová místnost pro specializované vyšetření.
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Klinická farmakologie jako nástavbový a specializační obor vnitřního lékařství provádí léčebnou činnost a péči u vybraných
a zvláště komplikovaných chorob a situací. Zajišťuje konsiliární službu a posouzení – interpretaci lékových hladin v biolo-
gickém materiálu. Jedním z nejdůležitějších úkolů pracoviště je klinické hodnocení léků. Každoročně provádí průměrně dva
projekty, jejichž podstatou je první podání nového léku u člověka. Těmito činnostmi se podílí na výzkumu, vývoji a uvedení
nových léků a léčebných postupů do praxe.

Partnery při těchto aktivitách má jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Pracoviště plní úkoly ve využití kapacit ne-
mocnice jako výzkumné a vývojové základny v oblasti klinické farmakologie. Zajišťuje například hodnocení vlivu farmako-
logických a dalších léčebných intervencí na kvalitu života a na některé biochemické a buněčné parametry u člověka nebo
sledování vlivu nutraceutických (tj. v potravinách se přirozeně vyskytujících) látek na kvalitu života a na imunitní mecha-
nismy.

Po odborné stránce jsou pro pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice prioritami zejména diagnos-
tika a léčba hypertenze, ischemické choroby dolních končetin, hodnocení kvality života ve zdraví i nemoci (HRQoL – Health
Related Quality of Life) a zajišťování správné klinické praxe (GCP – Good Clinical Practice) při klinickém hodnocení léků
obecně.

PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
Vedoucí pracoviště: MUDr. Petr Petr, PhD.

Aplikace infuzí na pracovišti klinické farmakologie.
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Léčebna má standardní lůžka a izolační jednotku, určenou pro léčbu pacientů s plicní formou tuberkulózy. Poskytuje na
standardním oddělení svým pacientům komplexní spektrum léčebné, diagnostické a rehabilitační péče. Jsou zde hospitali-
zováni pacienti převážně s chronickým plicním onemocněním, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), pri-
mární a sekundární nádory plic, pneumonie, mykobakteriózy apod. Další spektrum poskytované péče léčebny je zaměřeno
na doléčení a rehabilitaci (jak respirační, tak fyzioterapeutické) u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů po akutních
infektech plic, pacientů po hrudních drenážích či s tracheostomickými kanylami.

Dále zde provádí vyšetření za účelem indikace dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT), předpis inhalačních pří-
strojů a dechových rehabilitačních pomůcek a edukaci související s jejich používáním, edukaci správného užívání inhalační
medikace.

V případě zájmu a potřeby pomáhá pacientům řešit sociální situaci po propuštění.
Spolupracuje se spánkovou laboratoří při vyhledávání pacientů s podezřením na poruchy spánku, zajišťuje specifickou

nutriční péči u pacientů s chronickým a nádorovým plicním onemocněním. Pro potřeby pacientů zajišťuje spirometrické
vyšetření křivky průtok-objem.

Aktivně nabízí pacientům – kuřákům kontakt do Centra léčby závislosti na tabáku, které se nachází v areálu nemocnice.

LÉČEBNA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Primářka: MUDr. Zuzana Liptáková

Vrchní sestra: Romana Strnková

Spirometrické vyšetření na standardní části oddělení.

V přízemí budovy se vstupem z ulice Generála Svobody je umístěna ordinace Lékařské služby první pomoci.

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
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Psychiatrické oddělení poskytuje vysoce specializovanou akutní péči pro psychicky nemocné celého Jihočeského kraje.
Poskytuje komplexní péči celého spektra duševních poruch – tj. organicky podmíněných stavů, psychotických poruch včetně
schizofrenie, poruch nálady, úzkostných a dalších neurotických poruch.

Hospitalizace jsou většinou krátkodobého charakteru. V případě potřeby delší hospitalizace spolupracujeme s psy-
chiatrickými léčebnami na území i mimo území Jihočeského kraje.

V současné době má k dispozici akutní lůžka. Pro potřeby oddělení slouží také denní stacionář. Součástí oddělení je také
psychologická laboratoř, ambulance psychiatrická, ambulance dětské a dorostové psychiatrie, ambulance pro léčbu alkoho-
lismu a jiných toxikomanií a ambulance sexuologická.

Součástí práce oddělení je také výkon konziliárních služeb na ostatních odděleních nemocnice, specializovaná péče o děti
a dorost s významným zaměřením na poruchy příjmu potravy a ochranná sexuologická léčba. Nedílnou součástí je i ambu-
lantní péče o závislé na alkoholu a ostatních nealkoholových drogách.

V léčení pacientů uplatňuje zásady moderní farmakoterapie a elektrokonvulzivní terapie, psychoterapeutické postupy
dynamického zaměření i kognitivně behaviorální terapie, relaxační techniky i sociálně rehabilitační postupy.

PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Jan Tuček, Ph.D.

Vrchní sestra: Mgr. Hana Dohnalová

Místnost pro elektrokonvulzivní terapii.
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V posledních patnácti letech prodělal vývoj očního oddělení strmý kvalitativní vzrůst díky dostupnosti nejmodernější
technologie. Ta se pravidelně obnovuje tak, jak postupuje rozvoj oboru. Veškerá nitrooční chirurgie, ať už na předním nebo
zadním segmentu, je prováděna na nejmodernějších přístrojích k tomu určených. I příprava k operacím je na vysoké úrovni
přístrojové i zdravotnicky empatické.

Z přístrojů, kterými disponujeme, stojí za zmínku tři různé lasery – trojbarevný kontinuální firmy Zeiss, pulzní laser
s možností cyklofotokoagulace firmy Iridex a laser sloužící k antiglaukomovým zákrokům v komorovém úhlu – SLT f. Elex.

Pro pacienty velice zajímavým prvkem je individuální – jednoúčelový chirurgický set pro každého jednotlivě operovaného
pacienta. Je tedy vyloučen přenos jakýchkoliv látek či tkání z předešlých operací, tak jak je standardem ve vyspělých státech
Evropy i zámoří.

Na oddělení se neaplikují nevyzkoušené implantáty, všichni pacienti s šedým zákalem získávají již 10 let čočky na nejvyšší
možné kvalitativní hranici.

Součástí oddělení je tzv. Makulární centrum k léčbě věkem podmíněné makulární degenerace, diabetického okulárního
edému, uzávěru sítnicových žil a tzv. centrální serózní retinopatie. Nálezy na sítnici k této péči jsou přísně indikovány, tak
jak stanovila Česká oalmologická společnost. Oalmologové zde aplikují v současné době léky Lucentis a Macugen do
sklivcového prostoru. Ve výjimečných případech provádějí chirurgické odstranění membrán z povrchu sítnice, které
neumožňují dostatečnou efektivitu výše uvedené péče.

Od 1. 1. 2014 je zřízena specializovaná ambulance pro oční choroby dětského věku v prostorách dětského oddělení ne-
mocnice. Lékaři pověření péčí o nemoci dětského věku zároveň dozorují vývoj oka u nedonošených pacientů.

OČNÍ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Jan Sattran

Vrchní sestra: Marie Fišerová

Tříbarevný laser firmy Zeiss pro oční vyšetření.



Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) zajišťuje vyšetření a léčbu nemocí ústrojí sluchového
a rovnovážného, chorob dýchacích a polykacích cest.

Lůžkové oddělení provádí komplexní rozsah operací v oboru na moderně vybavených operačních sálech pro dospělé i děti.
Stále více výkonů je prováděno jako denní hospitalizace.

Ambulantní oddělení poskytuje služby ve všeobecných a specializovaných ambulancích: audiologie (vyšetření sluchu
včetně možné ambulantní infuzní terapie), otoneurologie (nitroušní poruchy sluchu a rovnováhy), otologie (onemocnění
středního ucha a zevního ucha, pooperační péče), foniatrie (poruchy řeči, hlasu, sluchu – sluchadla), logopedie (reedukace
vad a poruch řeči a sluchu), ronchopatie (léčba chrápání, OSAS), dětské ORL.

Moderní vyšetřovací přístroje dnes umožňují vyšetření sluchu i u novorozenců. Včasné objevení poruchy sluchu pak
umožňuje pomocí sluchadel nebo kochleárního implantátu zajistit postiženému dítěti normální vývoj.

Oddělení úzce spolupracuje s ostatními obory při léčbě onemocnění hlavy a krku včetně nádorových onemocnění.
Vysoce specializovaná a kvalifikovaná péče je poskytována jak na lůžkové části, tak pro ambulantní klienty bez spádového
omezení.

ODDĚLENÍ UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ (ORL)
Primář: MUDr. Pavel Pavlíček
Vrchní sestra: Marie Fišerová

Endoskopické vyšetření jícnu.
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Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. představuje svou ambulantní i lůžkovou částí vyšší
spádové pracoviště pro terénní stomatologické praxe a ostatní zdravotnická zařízení v Jihočeském kraji. Je držitelem
akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro výuku v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie a v oboru
Maxilofaciální chirurgie. Dále je akreditovaným pracovištěm České stomatologické komory pro praktickou výuku v oboru
stomatochirurgie.

Stomatochirurgické oddělení je členěné na ambulantní a lůžkovou část, součástí je vlastní operační sál. Ve vyčleněné
ambulanci je provozována zubní pohotovost s pevně stanovenou provozní dobou.

Na stomatochirurgickém oddělení se provádí celé spektrum výkonů oboru dentoalveolární chirurgie včetně implan-
tologie a téměř celé spektrum výkonů oboru maxilofaciální chirurgie, od léčby kolemčelistních zánětů, přes traumato-
logii měkkých tkání obličeje a obličejového skeletu až po léčbu a dispenzarizaci pacientů s onkologickým onemocněním
orofaciální oblasti. Dále zde probíhá konzervativní léčba onemocnění temporomandibulárního kloubu, léčba onemocnění
slinných žláz, diagnostika a léčba onemocnění ústní sliznice, pacientům lze nabídnout i chirurgické výkony z oboru paro-
dontologie včetně řízené tkáňové regenerace. Na oddělení se dále provádí sanace chrupu v celkové anestezii u pacientů
s tělesným nebo mentálním postižením či ošetření pacientů s komplikujícím celkovým onemocněním. Lékaři stomato-
chirurgického oddělení poskytují konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.

Funguje mezioborová spolupráce s oddělením ORL, oddělením úrazové a plastické chirurgie, očním a neurochirurgickým
oddělením při onkologických a traumatologických operačních výkonech v oblasti hlavy a krku.

V posledních letech se oddělení zaměřuje na rozvoj operačních technik s využitím piezochirurgie a operačního mikroskopu.

ODDĚLENÍ STOMATOCHIRURGICKÉ
Primář: MUDr. Pavel Střihavka

Stomatochirurgická ambulance.
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Ortopedické oddělení se díky kvalitnímu zázemí v rámci lůžkové i ambulantní části věnuje celému spektru ortope-
dických onemocnění. Počet ambulantně ošetřených přesáhl v roce 2013 30 000 a operováno bylo téměř 2000 pacientů.
Lékařský tým oddělení se s výjimkou ortopedické onkologie věnuje všem specializacím v rámci oboru. Jedná se o endopro-
tetiku, artroskopii, chirurgii ruky, chirurgii nohy, septickou ortopedii, dětskou ortopedi a ambulanci vad páteře. Kolektiv
lékařů vedle řady sdělení na odborných akcích (350 přednášek za posledních 10 let) publikoval v domácích (29x) i zahra-
ničních časopisech (4x) a podílel se na autorství 5 monografií, v jednom případě vydané v zahraničí (USA). Dvě z odborných
prací získaly i významná ocenění, Zahradníčkovu cenu za nejlepší publikaci (r. 2002) práce na téma „Vlastní metoda léčby
zlomenin patní kosti“ autorů Stehlík–Štulík v Acta Chir. ortop. Traum. čech. resp. Chlumského cenu (r. 2008) za monografii
roku na téma „Artroskopie ramene“ autorů Přikryl–Sadovský, vydanou nakladatelstvím Galen, Praha 2007. Kvalitní
práce i trvalá odborná prezentace oddělení byla odměněna možností uspořádat Národní ortopedický kongres, který
proběhl v květnu 2013. Naše nejvýznamnější ortopedická akce proběhla za účasti špičkových zahraničních odborníků
a 800 lékařů i sester z ČR v TOP Hotelu Praha. Odborná i společenská úroveň akce byla účastníky i výborem České
ortopedické společnosti hodnocena velmi vysoko.

ODDĚLENÍ ORTOPEDICKÉ
Primář: MUDr. Jiří Stehlík, CSc.

Vrchní sestra: Mgr. Marcela Stýblová

Operační kurz artroskopie kyčelního kloubu r. 2012 „Live Surgery“ v podání dr. Pavla Sadovského.
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Plastická chirurgie Nemocnice České Budějovice je jediným pracovištěm plastické chirurgie v jižních Čechách.
Zajištuje plastickochirurgickou péči pro pacienty z celých jižních Čech.

Zabývá se problematikou vrozených vad, zejména pak vrozenými vadami rukou, prstů nohy, ušního boltce, očních
víček, vrozenými kožními nádory a cévními malformacemi. Další oblastí práce oddělení je chirurgická léčba kožních
nezhoubných i zhoubných nádorů.

Ve spolupráci s odděleními traumatologickým, stomatochirurgickým, ORL, očním a ortopedickým řeší rozsáhlé defekty
po odstranění pokročilých nádorů. Nedílnou součástí práce oddělení je řešení akutních úrazů ruky, zejména ztrátových
poranění, poranění šlach, nervů, následné operace rukou po úrazech, rekonstrukce prstů ruky, dále provádí chirurgickou
léčbu některých onemocnění ruky.

Oddělení poskytuje replantační servis pro oblast jižních a západních Čech. Je jedním ze čtyř replantačních center v České
republice.

Oddělení se podílí na léčbě popálenin 2. a 3. stupně do rozsahu 15 %.
Provádí léčbu rozsáhlých defektů tkání mikrochirurgickými přenosy.
Pacientkám, které absolvovaly odstranění prsu pro nádor, jsou na tomto oddělení prováděny rekonstrukce prsů.

V indikovaných případech se zde provádějí i preventivní odstranění prsů s okamžitou rekonstrukcí.
Oddělení provádí operační léčbu dekubitů a operační léčbu chronických osteomyelitid.
Další oblastí zájmu oddělení je estetická chirurgie, kde se na oddělení provádí kompletní spektrum estetických operací, to

znamená operace boltců, víček, nosu, rtů, čela, plastiky obličeje a krku, zmenšovací, zpevňovací a zvětšovací operace prsů,
liposukce, plastiky břicha, vnitřních stehen a paží, korekce jizev.

Ročně provede oddělení 1500–1800 operací. Oddělení plastické chirurgie v indikovaných případech často využívá principu
jednodenní chirurgie.

ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE
Primář: MUDr. Vladimír Mařík

Vrchní sestra: Mgr. Marie Procházková
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na jednotlivých odděleních. Zvláště pak primáři MUDr. Bohuslavu Kutovi, MBA a vrchní sestře Bc. Janě Štěpánové MSc.
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ské nemocnice.
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za souhlas s jejich využitím pro tuto brožuru
� zaměstnankyním badatelny Vojenského historického ústavu v Olomouci za obětavou pomoc při vyhledávání materiálů

Vojenské nemocnice
� paní Anně Voňkové za archivní fotografie

Editorka děkuje za vzácné pochopení, se kterým provázela vznik této brožury, paní Dianě Šmajclové.
Diana Šmajclová a Jiří Černý jsou autory stěžejního citovaného díla Dějiny českobudějovické nemocnice, jehož 1. díl
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