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Vážená paní redaktorko, pane redaktore, 
 
dovoluji si Vám zaslat pro Vaši informaci následující tiskovou zprávu a fota k volnému použití. 
 
S pozdravem 
 
MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 
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Kvalita péče o malé pacienty v českobudějovické nemocnici neustále roste 
 
Péči o malé pacienty věnuje vedení nemocnice, zřizované a stoprocentně vlastněné Jihočeským 
krajem, mimořádnou pozornost. V květnu 2010 byl uveden do provozu nový dětský pavilon. 
Objekt vyrostl „na zelené louce“ a náklady na jeho výstavbu dosáhly bezmála 290 miliónů 
korun. Přibližně 267 miliónů korun získala nemocnice z fondů Evropské unie prostřednictvím 
třetí výzvy Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. 
Letošního 18. července doporučila Rada Jihočeského kraje přes restriktivní programy 
zdravotních pojišťoven zastupitelům schválit investici ve výši přibližně 200 miliónů korun do 
výstavby nového Perinatologického centra, které je v současnosti jediným akreditovaným a 
vysoce specializovaným pracovištěm svého druhu na jihu Čech. Společně ho tvoří 
Gynekologicko-porodnické a Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. V 
celé české republice existuje celkem 12 perinatologických center. 
Perinatologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. patří dlouhodobě mezi trojici 
nejlepších lékařských pracovišť v České republice zabývajících se problematikou těhotenství, 
porodu a péče o dítě po porodu. Jeho výsledky ho současně řadí mezi absolutní světovou špičku 
v tomto medicínském oboru. 
K dalšímu zvýšení kvality a komfortu péče o malé pacienty značně přispělo mimo jiné i letošní 
dokončení nového dětského operačního sálu. Moderní sál doplněný o nové vybavení je umístěn 
v prvním patře chirurgického pavilonu přímo spojeného s objektem dětského oddělení. Slouží 
jak pro akutní zákroky po úrazech, tak pro plánované operace. Zaveden byl systém „jednoho 
lůžka“. „Malý pacient po přijetí do nemocnice dostane svoji postel, s ní odjede na operační sál, 
vrátí se s ní zpět na oddělení a z této postele po ukončení léčby odejde rovnou domů, aniž by 
musel absolvovat různé transporty sanitkami po jednotlivých odděleních nemocnice,“ uvedl 
primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Vladislav Smrčka. 
Lékaři ovšem vědí, že ačkoli moderní medicínská technika, technologie, špičkoví specialisté či 
prostory s dokonalým vybavením jsou základem kvalitní péče, věnují svoji pozornost i péči o 
psychický stav svých pacientů.  
 
Zdravotní klauni léčí dobrou náladou 
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Dobrá nálada léčí, shodují se lékaři. Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. proto 
navázalo dlouhodobou a pravidelnou spolupráci s občanským sdružením Zdravotní klaun. 
Zástupci družení se v současné době pravidelně každý týden snaží odlehčit psychickou zátěž z 
pobytu v nemocnici. 
„Zdravotní klauny na našem oddělení velice vítáme, protože přinášejí dobrou náladu a ta 
výrazně přispívá k úspěšnému průběhu léčby našich malých pacientů,“ konstatoval prim. 
MUDr. Vladislav Smrčka. 
Návštěvy dětských klaunů, kteří se věnují každému dítěti individuálně, neustaly ani v průběhu 
prázdnin. Není divu. O prázdninách totiž tradičně řeší lékaři dvojnásobně až trojnásobně více 
úrazů dětí, než v období školních měsíců. Mezi nejčastější příčiny úrazů dětí patří pády 
z jízdních kol, in-line bruslí a z trampolín. 
Zdravotní klauni ze stejnojmenného občanského sdružení pravidelně navštěvující pacienty 
s cílem přinést dobrou náladu a úsměv. „V současné době navštěvuje 83 zdravotních klaunů 
pravidelně 65 českých nemocnic a ročně tak potěší více než 70 tisíc dětských pacientů. 
Zdravotní klauniády probíhají individuálně, pro každého pacienta zvlášť. Cílem je odreagovat 
děti od strachu a napětí, které mohou v nemocnici zažívat,“ připomněla Stanislava 
Kočvarová, jejíž „klaunské“ jméno je „sestra Sladěná“. 
 
Do rozvoje a modernizace českobudějovické nemocnice, která je páteřním zdravotnickým 
zařízením v Jihočeském kraji, bylo v posledních pěti letech investováno celkem bezmála 1,087 
miliardy korun.  
 
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, a. s., 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. 
 
Kontakt:  
MUDr. Vladislav Smrčka -  primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel: 
tel.: 387 876 301 
Stanislava Kočvarová – občanské sdružení Zdravotní klaun, tel.: 776 110 128 
 
 
Text k foto: 1 
Zdravotní klauni: „Doktorka Gusta Hustá - Sylva Malinková (vlevo) a „sestra Sladěná“ - Stáňa 
Kočvarová pravidelně navštěvují malé pacienty českobudějovické nemocnice. 
Foto Nemocnice České Budějovice, a.s. 
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Zdravotní klauni: „Doktorka Gusta Hustá - Sylva Malinková (vpravo) a „sestra Sladěná“ - Stáňa 
Kočvarová pravidelně navštěvují malé pacienty českobudějovické nemocnice. 
Foto Nemocnice České Budějovice, a.s. 
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