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Část transfuzního oddělení nemocnice bude od března jinde 

 

Počátkem března čeká českobudějovickou nemocnici rychlá a logisticky nesnadná akce. 

Během tří dnů naráz přestěhuje výrobu a krevní banku transfúzního oddělení do nových 

prostor. Aktivně se zapojí i mnohá další oddělení, využity budou speciální mrazicí vozy. Provoz 

nemocnice nebude narušen. 

 

Výroba a krevní banka transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., dostanou nové 

prostory ve žluté budově centrálních laboratoří, kam se přestěhují z pavilonu T. Prostory jsou již 

připraveny a zkolaudovány. „Akce je logisticky velmi náročná. Vše je podrobně naplánováno 

tak, aby se stěhování uskutečnilo bez problémů během tří dnů a nebyl narušen nemocniční 

provoz,“ uvedl místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Ing. 

Martin Bláha. Těsně před stěhováním a zahájením provozu v nových prostorách proběhne jeho 

schválení auditem Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

 

Pro dárce se z hlediska dosavadních prostorových dispozic nic nemění. Přesun laboratorně 

diagnostických činností oddělení a krevní banky je provozní záležitostí nemocnice, ale 

výhledově s pozitivním dopadem na pacienty a návštěvníky. „ Centralizace činností ušetří 

provozní náklady. Tyto prostředky můžeme využít na další zkvalitnění poskytované péče. 

Uvolnění pavilonu T otevře možnost pro rozšíření parkovacích ploch pro veřejnost. Ty 

současné před vstupním terminálem jsou kapacitně nedostatečné a rozšíření je možné pouze 

směrem, kde nyní stojí budova T transfúzního oddělení,“ dodává.   

 

Transfúzní oddělení bude mít v pavilonu centrálních laboratoří k dispozici prostory v 1. a 2. 

nadzemním podlaží.  Místo se uvolnilo po reorganizaci laboratoří v nedávné době. Po 

přestěhování tak bude kompletní laboratorní činnost související s transfúzní stanicí 

centralizovaná v jednom objektu.  

 

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 

vyhlášené organizací HealthCare Institute v kategorii finanční zdraví.  
    


