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Pediatrické dny přiblíží nemoci dětí 

 

Onemocnění kostí a kloubů dětí, opakované horečky, geneticky podmíněné choroby nebo různá 

metabolická onemocnění – to jsou hlavní témata XV. Jihočeských pediatrických dnů, které se 

konají 2. - 3. prosince v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Kongres 

pořádá Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., ve spolupráci s Biologickým 

centrem Akademie věd ČR a zúčastní se jej na 160 odborníků. 

 

„Cílem kongresu je představit zajímavé kazuistiky z praxe. Pro letošní rok jsme vybrali široká 

témata onemocnění pohybového aparátu a vzácná onemocnění. Těšíme se na zajímavé případy 

z praxe jak nemocničních lékařů, tak i obvodních dětských pediatrů a ambulantních 

specialistů,“ uvedla MUDr. Ivana Hojdová z Dětského oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a. s. 

 

 

Program konference 

 

pátek, 2.12.2016 

• 13:00 - 13:30 registrace 

• 13:30 - 13:35 zahájení konference 

• 13:35 - 15:00 Onemocnění kostí a kloubů 

• 15:00 - 15:05 Firemní prezentace - Glenmark pharma 

• 15:05 - 15:25 přestávka 

• 15:25 - 17:15 Onemocnění pohybového aparátu – mezioborová spolupráce 

• 17:15 - 17:40 přestávka 

• 17:40 - 18:40 Periodické horečky, autoinflamatorní a autoimunitní onemocnění 

 

sobota, 3.12.2016 

• 8:30 - 9:00 registrace 

• 9:00 - 10:30 Geneticky podmíněné choroby a jiná vzácná onemocnění 

• 10:30 - 11:00 přestávka 

• 11:00 - 12:10 Metabolická onemocnění, dědiční poruchy metabolizmu 

 

 

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

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních  

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

narodilo 2267 dětí.  

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

Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 

miliardy korun.  

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 


