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Nemocniční pohotovost pomohla lidem o svátcích jako jediná v kraji 

 

Pacienti s bolavými zuby nebo lidé, kteří sháněli léky během vánočních svátků, brali doslova 

„útokem“ zubní pohotovost a lékárnu v Nemocnici České Budějovice, a. s. Právě krajská 

nemocnice držela během nedávných svátků jako jediná v regionu pohotovost 24 hodin denně.  

 

„Pacienty jsme nenechali na holičkách ani o svátcích. Přestože byl jejich zájem doslova 

enormní a bylo to náročné pro všechny strany, jako jediní jsme tuto službu poskytli,“ uvedl 

předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Břetislav Shon. 

 

Například nemocniční lékárna obsloužila během pohotovostní služby o vánočních svátcích 

denně o 50 procent více zájemců o léky. „Léky na recept si u nás denně vyzvedlo více než 230 

pacientů, přípravky v rámci volného prodeje pak 300 zákazníků. Na recept jsme nejčastěji 

vydávali antibiotika a léky proti bolesti.  Zvýšený zájem byl o volně prodejné přípravky, 

konkrétně zejména vitamíny, léky proti nachlazení, horečce a na zažívací obtíže. Řada lidí pak 

nakupovala vánoční dárek na poslední chvíli z volně prodejného sortimentu lékárny,” sdělila 

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

 

O vánočních svátcích měli napilno také zubní lékaři na českobudějovické zubní pohotovosti. 

„Českobudějovická zubní pohotovost zaznamenala už od 21. prosince zvýšený zájem o své 

služby, který gradoval 23. 12., kdy bylo ošetřeno více než devět osob za hodinu. Za tak krátkou 

dobu provést vyšetření a ošetření, včetně dalších nezbytných úkonů a administrativy, je 

nadlidský výkon. Zvýšený zájem trval až do počátku ledna,“ uvedl primář 

Stomatochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., Pavel Střihavka.  

 

„Zubní pohotovost v naší nemocnici řeší spádovost téměř celého Jihočeského kraje – pouze 

některé oblasti provozují zubní lékařskou službu první pomoci v ordinacích zubních lékařů, a 

to ještě pouze o víkendech a svátcích. Dalším důvodem vyhledání zubní lékařské služby první 

pomoci jsou dlouhé objednací doby u zubního lékaře, neochota některých stomatologů ošetřit 

akutní bolest svého registrovaného pacienta v pracovní době nebo dovolené praktických 

zubních lékařů. Pacienti bývají často primárně odkazováni na zubní lékařskou službu první 

pomoci nebo přímo na Stomatochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice,“ doplnil 

primář Střihavka.  
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Konkrétní čísla počtu ošetřených 

 

Datum  Počet pacientů, ošetřených za 1 hodinu  Čas na jednoho pacienta  

21.12     5,4     11 minut 

22.12     5,2     11,5 minuty 

23.12    9,4       6,4 minuty 

24.12    4,1     14,6 minuty  

25.12    4,5     13,4 minuty 

26.12    6,7       9 minut 

27.12    5,7     10,5 minuty 

28.12    7,2       8,3 minuty 

29.12    5,8     10,3 minuty 

30.12    6,4       9,4 minuty 

31.12    5,2     11,5 minuty 

1.1 2016   5,2     11,5 minuty 

2.1    5,3     11,3 minuty 

3.1    4,5     13,4 minuty 

 

Běžně, mimo období Vánočních svátků, je počet ošetřených pacientů: 

- ve všední den 3 pacienti za 1 hodinu, tj. 20 minut na jednoho pacienta 

- o víkendech a svátcích 4 pacienti za 1 hodinu, tj. 15 minut na jednoho pacienta 

 

 

 

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

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

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

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

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních  

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

narodilo 2374 dětí.  

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

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

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2015 

v kategorii Absolutní vítěz. 

 

 

 


