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Kožní ambulance českobudějovické nemocnice se stěhuje do nových prostor 

 
Nemocnice České Budějovice, a. s., připravuje přesun ambulance kožního oddělení. Od 
pondělí 16. září 2013 již bude tato ambulantní péče nově poskytována v horním areálu 
v pavilonu O.  
 
Čtyři dny intenzivní práce jsou potřeba k přestěhování kožní ambulance z objektu bývalé 
vojenské nemocnice. „Ambulantní provoz kožního oddělení z tohoto důvodu nebude fungovat 
ve čtvrtek 12. a v pátek 13. září. V sobotu a v neděli 14. a 15. září budeme nezbytné práce 
dokončovat tak, abychom v pondělí 16. září ordinovali již v nových prostorách,“ vysvětluje 
místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Martin Bláha. 
Ambulance tak bude sídlit ve stejné budově, do níž před několika měsíci přesídlila lůžková část 
kožního oddělení. „Tento přesun je jedním z prvních kroků dlouhodobějšího procesu 
centralizace nemocničních provozů v horním areálu nemocnice. Po přestěhování budeme 
v provozně a ekonomicky výhodnějších podmínkách a pro pacienty v příjemném a dostupném 
prostředí poskytovat stejný rozsah ambulantní péče jako dosud,“ vysvětluje předseda 
představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Břetislav Shon.  
Ambulanci pacienti naleznou ve zvýšeném přízemí pavilonu O, má nový samostatný vchod a 
bezbariérový přístup prostřednictvím venkovní rampy.   
 
Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 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 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních  
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2425 
dětí.  
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. V letech 2008-2012 nemocnice proinvestovala celkem 1,087 miliardy korun. 
 

 


