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Budějovice gastroenterologické přivítají mladé lékaře a sestry z celé ČR 

Pozn.: Zástupci médií jsou na akci srdečně zváni. Atraktivní pro objektivy kamer a fotoaparátů 

bude především páteční workshop v nemocnici.  

České Budějovice budou ve čtvrtek 16. a v pátek 17. dubna dějištěm historicky prvního setkání 

mladých gastroenterologů a endoskopických sester z celé České republiky. Odborná konference, 

jíž se zúčastní vedle mladých lékařů a sester také přední tuzemští odborníci v oblasti 

gastroenterologie, interny, chirurgie a dalších souvisejících medicínských oborů, se uskuteční 

v prostorách českobudějovického Domu kultury Metropol.  

„V polovině loňského roku proběhla konference mladých lékařů do 35 let a separátně 

konference všeobecných sester Budějovice kazuistické, jejímž organizátorem byla Nemocnice 

České Budějovice, a. s., spolu s Jihočeskou univerzitou. Více než 240 účastníků zde mělo 

možnost vyslechnout téměř 80 kazuistických sdělení z oborů napříč medicínou na velmi vysoké 

odborné úrovní. Inspirováni touto zkušeností a po četných pobídkách kolegů, jsme se rozhodli 

uspořádat dvoudenní konferenci zaměřenou na kazuistiky, neboli případy z reálné praxe, 

mladých lékařů přímo z gastroenterologie,“ uvedla primářka Gastroenterologického 

oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Olga Shonová. 

Program Budějovic gastroenterologických je rozdělen do sedmi tematických bloků po pěti 

kazuistikách, každé téma je pak uvedeno vyžádanou přednáškou experta. Vedle lékařů zasednou 

v auditoriu v samostatné sekci endoskopické sestry ČAS (Česká asociace sester). 

„Cílem akce je poskytnout našim mladým kolegům čas a prostor k získávání nových cenných 

zkušeností a znalostí při zpracování jednotlivých případů, přednášení kazuistik a podobně 

s tím, aby následně obstáli v široké odborné diskusi,“ poznamenala prim. MUDr. Shonová. 

Součástí kongresu bude v pátek 17. dubna endoskopický workshop, který se uskuteční 

v prostorách nemocnice. „Je připraveno osm stanovišť s různými sestavami endoskopických 

přístrojů, na nichž se budou mladí lékaři a sestry učit pomocí různých speciálních modelů 

nejnovější a nejmodernější endoskopické vyšetřovací a operační postupy v gastroenterologii,“ 

konstatovala primářka Shonová. 

Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., je interním oddělením se zaměřením 

na onemocnění trávicího ústrojí, jater a klinickou imunologii. Vnitřní členění oddělení na část lůžkovou a 

část ambulantní dovoluje poskytovat nemocným standardní i specializované služby 24 hodin denně. 

Lůžková stanice má 32 lůžek, z toho osm na jednotce intenzivní péče, 18 lůžek je osazeno moderním 

monitorovacím systémem. 

Ambulantní trakt sestává z řady endoskopických sálků, pracoviště funkční laboratoře, ordinace 

specialistů, ordinace žurnálního lékaře a sestry a ze specializovaného pracoviště na rentgenologickém 

oddělení. 
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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) i 

dolní (rektoskopie, koloskopie) trávicí trubice, žlučového a slinivkového systému (ERCP), ultrazvukovou 

endoskopii horního břicha (endosonografie). Zajišťuje 24 hodinovou 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. 

Gastroenterologické oddělení je zapojeno do celostátního programu depistáže kolorektálního karcinomu, 

je centrem pro onemocnění nespecifickými střevními záněty a vede registr těchto nemocných. 

Oddělení je vybaveno endoskopickou technikou špičkové úrovně. 

 

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. Loni se zde narodilo 2267 

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 2014 

v kategorii finanční zdraví. 
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