5. ROČNÍK SOUTĚŽE
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

Akce je pořádaná pod záštitou
ministra zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a
hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské.
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Jihočeské nemocnice, a. s.
Jihočeské nemocnice, a. s. jsou servisní organizací pro všechny nemocnice založené
Jihočeským krajem a centralizují některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější
vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto činností jsou dvě, a to společný
nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně jednání
se zdravotními pojišťovnami. Další činnosti koordinují, například PR, komunikaci,
personalistiku, vzdělávání a velké investice.
Zajišťují pro občany i návštěvníky Jihočeského kraje tu nejmodernější lékařskou
i ošetřovatelskou péči na světové úrovni v 8 rozvíjejících se a prosperujících nemocnicích a to: v Dačicích, Prachaticích, Českém Krumlově, Strakonicích, Jindřichově Hradci,
Táboře, Písku a v Českých Budějovicích.
Sedm z nich poskytuje akutní lůžkovou péči na území bývalých okresů, osmá
a nejmladší z rodiny jihočeských nemocnic, Nemocnice Dačice, a. s., pak nabízí lůžka
následné péče a řadu odborných ambulancí. Největší jihočeská nemocnice v Českých
Budějovicích pokrývá téměř celé spektrum superspecializované zdravotní péče
a je jednou z největších nemocnic v České republice.
V celostátních prestižních soutěžích zaměřených na kvalitu poskytované péče, spokojenost zaměstnanců, či ﬁnanční zdraví jsou jihočeské nemocnice oceňovány jako
jedny z nejlepších v republice, a to opakovaně.
Ve všech jihočeských nemocnicích budou připraveni udělat maximum pro to nejcennější, co v životě máme - pro naše zdraví.
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Současnost
Nemocnice České
Budějovice, a. s.
Nemocnice České Budějovice, a. s. je
moderním
zdravotnickým
zařízením
s dlouhou historií a také s mnoha současnými úspěchy.

Její služby využívají klienti z celého
jihočeského regionu. Nemocnice poskytuje
základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech.

Nemocnice disponuje 1 447 lůžky, čímž
patří mezi největší zdravotnická zařízení
v České republice.

Ročně je u nás hospitalizováno přibližně
57 tisíc pacientů. Naši zkušení lékaři provedou téměř 30 tisíc operačních zákroků a
více než 760 tisíc ambulantních vyšetření.
Vloni se v naší nemocnici narodilo
2 465 dětí.

Nemocnice České Budějovice svou rozlohou, počtem pacientů, návštěvníků
a zaměstnanců připomíná malé město.
V areálu se nachází např. vlastní kuchyně,
jídelna, prádelna, několik obchodů
a dokonce vlastní mateřská i základní
škola a rozlehlý udržovaný park.

Do budoucna je cílem nemocnice dokončit
komplexní a rozsáhlou rekonstrukci
a restrukturalizaci a přesunout veškerou
zdravotnickou péči z dolního areálu (bývalá Vojenská nemocnice) do areálu horního,
což přinese větší komfort jak pro pacienty,
tak pro zaměstnance nemocnice.
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Historie:
První zdravotnické zařízení ve městě vzniklo
již kolem roku 1300 jako špitál s kostelem
svatého Václava u dnešní Krajinské ulice,
které ale v roce 1641 lehlo popelem.
Během 18. století došlo k dalšímu rozvoji
městských zařízení s lékařskou péčí. V roce
1770 byla vybudována vojenská nemocnice,
která stála v současné ulici Dr. Stejskala
a jež později tvořila základ dnešní
nemocnice.
V roce 1906 dostalo město souhlas okresního zastupitelstva ke stavbě větší nemocnice
s kapacitou 150 lůžek. Nárokům na klid a
slunce, dostatek vody a možnost budoucího
rozšiřování areálu odpovídala lokalita na
Lineckém předměstí v dnešní ulici Boženy
Němcové.

V roce 1991 byl zahájen zkušební provoz
letecké záchranné služby, v prosinci 1995
pak byla zrušena Vojenská nemocnice. Areál
Vojenské nemocnice byl v letech 1996 – 1997
převeden do majetku města, jež v něm
založilo Okresní nemocnici.
Roku 2000 bylo ustaveno Sdružení jihočeských nemocnic a o 4 roky později, v roce
2004, se z příspěvkové organizace Nemocnice České Budějovice stala akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

Stavba byla kolaudována 18. listopadu roku
1913, a vysvěcena 4. března 1914 biskupem
Antonínem Josefem Hůlkou. Oﬁciálně
otevřena pak byla hned o den později.
Na hlavní budově - v současné době nově
otevřené psychiatrické oddělení - dodnes
slouží věžní hodiny.
Od 1. ledna 1952 se nemocnice stala součástí Krajského ústavu národního zdraví (KÚNZ)
pod názvem Krajská nemocnice s poliklinikou, což bylo zestátněné Sanatorium
MUDr. Říhy.
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Město České Budějovice
České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje
ležící na soutoku řek Vltava a Malše v nadmořské výšce 381 metrů. České Budějovice jsou
sedmé nejlidnatější město v České republice s téměř 94 tis. obyvateli.
Město založil český král Přemysl Otakar II. v roce 1265, jako chybějící základnu královské
moci v jižních Čechách.
Nachází se zde řada historických památek a muzeí, v blízkosti jsou další historicky cenná
místa (Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Vyšší Brod, Třeboň, Rozhledna
Kleť – nejvyšší vrchol Blanského lesa).
Historické centrum města bylo vyhlášeno 19. března 1980 městskou památkovou rezervací
s památkami jako náměstí Přemysla Otakara II., Samsonova kašna, barokní radnice,
katedrála Sv. Mikuláše, Černá věž, Piaristické náměstí, Solnice, Bludný kámen.
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Bludný kámen a jiné zajímavosti
Mnohé českobudějovické památky a místa jsou opředena legendami a pověstmi. Takovým
místem je i Bludný kámen na
náměstí Přemysla Otaktara II.,
jedna z budějovických zvláštností, k níž se váže známá pověst.
Údajně se právě zde nacházelo
popraviště, na kterém v roce 1470
rukou kata skončilo deset jinochů
za odpor vůči rychtáři. Kdo prý
nevědomky
překročí
Bludný
kámen po desáté hodině večerní,
nenajde již cestu domů.
Další tajemnou zvláštností je Kamenná žába - Kamenný chrlič odvádějící dešťovou vodu
ze střechy kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. Byl osazen na severní
straně kostela a opracován do podoby obludy připomínající žábu. Tato podoba dala vzniknout další pověsti. Když se 1265 stavěly základy dominikánského kostela, vlezla do nich
žába, která svými pohyby způsobila několikanásobné zborcení zdi. Veškerá snaha vypudit
obrovskou žábu ze základové jámy byla marná, teprve úpěnlivé modlitby vedly k tomu,
že žába zmizela. Na paměť toho byla její kamenná podoba osazena do zdi. Každoročně prý
trochu povyleze, až z ní nakonec úplně vypadne. Současně s tím se podle pověsti zřítí celý
kostel.
Samsonova kašna je charakteristickou dominantou města a svou velikostí patří na první
místo v České republice. Kamenná vodní nádrž s kamennou plastikou byla zřízená
1721 - 1727 jako součást městského vodovodu. Byla vytesána přímo v lomu v Besednici u
Trhových Svinů a díky své mohutnosti složitě dopravena na místo.
Černá věž je jednou z dalších dominant i reprezentační symbol centra Českých Budějovic.
Volně stojící hlásná a strážná věž sloužící jako zvonice je 71,9 m vysoká, na vyhlídkový ochoz
vede 225 schodů a je rozdělena na 9 podlaží. Šesté a sedmé podlaží nese 2 z celkem pěti
zvonů, nejtěžší Bumerin, nejmladší Budvar.
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Soutěž Medik roku
– základní organizační informace
Parkování

Ubytování

Možnost bezplatného parkování na parkovišti Congress
hotelu Clarion.

Pátek - neděle hotelové ubytování Congress hotel
Clarion, včetně snídaně, dvoulůžkové pokoje.
Check-in v pátek 12. 4. 2019 od 14 hodin.
Check-out v neděli 14. 4. 2019 do 13 hodin.

Stravování
Pátek

Večeře formou rautu v rámci seznamovacího večera, restaurace pivovaru
Budvar, n. p., Karolíny Světlé 4, České Budějovice.

Sobota

Hotelová snídaně.
Coffee-break / svačina v jídelně Nemocnice České Budějovice, a. s.
Oběd v jídelně Nemocnice České Budějovice, a. s.
Coffee-break / svačina v jídelně Nemocnice České Budějovice, a. s.
Večeře formou rautu v rámci slavnostního večera s vyhlášením výsledků
soutěže Medik roku 2019 v Congress hotelu Clarion.

Neděle

Hotelová snídaně
Občerstvení ve Sportovně-relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou.

Doprava *
Pátek

16.30 odjezd z Congress hotelu Clarion do pivovaru
00.00 odjezd z pivovaru Budvar do Congress hotelu Clarion.

Sobota

8.45 odjezd z Congress hotelu Clarion do Nemocnice České Budějovice,
a. s.
16.00 -ࢱ16.30 odjezd po skončení soutěže z Nemocnice České Budějovice,
a. s. do Congress hotelu Clarion.

Neděle

9.00 po snídani odjezd z Congress hotelu Clarion do Hluboké nad Vltavou
a zpět po ukončení sportovně-relaxačního programu. Po návratu do
hotelu konec ubytování.

Budvar.

*Dopravu v rámci soutěže zajišťuje organizátor akce.
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1

České Budějovice

2

1. Budvar restaurace
2. Clarion
3. Nemocnice ČB, a. s.
4. Sportovní areál na Hluboké

Hluboká nad Vltavou

4
3

10
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Soutěžní disciplíny
Časový harmonogram obdrží soutěžní týmy v den soutěže

Aplikace botoxu
Garant: MUDr.ࢱßɫǩȝࡱ Svatopluk Ostrý, NRO
Resuscitace dospělého

GAS
Endoskopická dovednost 2
TRN

Garant: Prim. MUDr. Aleš Chrdle, INF
Garant: MUDr. Štěpán Hájek

ßǞࡱ5ࡱࡪࢱ£+o
Prim. MUDr. Marie Pešková, INT

Soutěžní trenažéry zapůjčily ﬁrmy:

INTUITIVE Laerdal Olympus Teleflex Allergan Biotronik Fressenius
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Soutěžní týmy
J M É N O K A P I TÁ N A

Eva Buchalová
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N Á Z E V F A K U LT Y

ROČNÍK
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PO

Seznamovací večer / pátek
Místo konání: Restaurace Budvar, n. p.

UZ

E P
RO

ME

Místo konání:
Restaurace Budvar, n. p.

17.00 Prohlídka provozu Budvar, n. p.

18.00

Oﬁciální zahájení
seznamovacího večera
v prostorách restaurace pivovaru Budvar

Pozvání k rautu
Přednáška Prof. RNDr. Juliuse Lukeše, CSc., předního českého parazitologa
Přednáška Jana Homoly, organizace KAMBA
Volná zábava v prostorách restaurace pivovaru BUDVAR

Soutěžící mediky přivítá předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s.ࢱ
ċ5ɫࡱࢱxȣǊࡱࢱǩƁǞŒȋࢱôȣȴɫƟȅࡪࢱßǞࡱ5ࡱࡪࢱ`Dð+ࢱa dále člen představenstva skupiny Jihočeské
nemocnice, a. s. Ing. Michal Čarvaš, MBA.
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DI

KY

Místo konání:
Nemocnice České Budějovice, a. s.
www.nemcb.cz

Soutěžní den / sobota

8.008.30

Registrace soutěžících
v 1. patře Congress
hotelu Clarion

8.308.45

8.45

Odjezd z Congress hotelu
Clarion do Nemocnice
České Budějovice, a. s.

9.2016.00

Oﬁciální přivítání a zahájení
soutěže Ing. Michalem Čarvašem,
MBA a MUDr. Ing. Michalem
Šnorkem, Ph.D.

Start a průběh soutěže

V rámci soutěžního dne si prověří 19 pětičlenných týmů mediků ze všech lékařských
fakult z celé České republiky ve 12 soutěžních disciplínách své medicínské dovednosti,
vědomosti, zručnost, ale také týmovou spolupráci. Na mediky bude připravena řada
špičkových trenažérů pod vedením českobudějovických lékařů.
V prostorách stravovacího provozu Nemocnice České Budějovice, a. s. bude pro mediky
po celý den soutěže zajištěno občerstvení a oběd. V prostorách jídelny budou zároveň
umístěny prezentace partnerů akce a dalších jihočeských nemocnic.

16

MEDIK ROKU 2019 | 17

Společenský večer / sobota

18.0018.15

Zahájení akce

18.15

Pozvání k rautu

19.0021.00

Vyhlašování výsledků soutěže
Medik roku spolu se zábavním
programem

21.0021.45

Živá hudba

22.0003.00

Produkce DJ

Místo konání:
Congress hotel Clarion
1. patro – společenský sál

Večerem, spojeným s vyhlášením výsledků soutěže, nás provede herec
Dress code slavnostního večera ve variantách semiformal nebo smart casual.
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Pavel Kříž.

PO

Relaxační program / neděle

UZ

E P
RO

ME

DI

KY

Bude probíhat dle předchozí volby účastníků

9.00

9.3012.00

Odjezd z Congress hotelu Clarion
(po hotelové snídani)
na Hlubokou nad Vltavou

Možnost č. 1 dle volby
Státní hrad a zámek Hluboká nad Vltavou – prohlídka zámeckých
prostor, okruh cca 60 minut
Možnost č. 2 dle volby
Sportovně-relaxační areál Hluboká nad Vltavou
Adrenalin park, Adventure golf, Boxerský trenažer, Měření síly hodu
Součástí dopoledne je i drobné občerstvení

12.00

Odjezd do Congress hotelu Clarion, check-out do 13 hodin
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Nemocnice České Budějovice, a. s. v číslech
2018

PRŮMĚRNÝ POČET
FYZICKÝCH OSOB

POČET FYZICKÝCH OSOB
K 31. 12. 2018

Počet lékařů

525

538

Počet všeobecných sester

950

953

Počet dětských sester

75

75

Počet porodních asistentek

70

73

Počet zdravotnických záchranářů

29

34

Počet fyzioterapeutů

47

48

Počet RDG asistentů

65

65

Počet zdravotních laborantů

119

119

Počet praktických sester

57

67

Počet laboratorních asistentů

2

2

Počet ošetřovatelek

18

17

Počet farmaceutů

25

26

Počet pomocného personálu /sanitáři/

273

269

Počet nutričních terapeutek

5

5

Počet farmaceutických asistentů

16

15

2016

2017

2018

52 480

52 525

52 561

1 624

1 623

1 368

434

434

400

54 538

54 582

54 329

1 168

1 168

1 168

229

229

229

50

50

50

1 447

1 447

1 447

Počet porodů

2 534

2 421

2 465

Počet operací

27 687

27 756

27 651

494 230

500 198

512 754

Rok
Nemocnice
Počet hospitalizovaných

LDN
PL
celkem
Nemocnice

Počet lůžek

LDN
PL
celkem

Počet ambulantních ošetření
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Nemocnice České Budějovice, a. s. nabízí
Možnost ubytování na ubytovně nemocnice, u vybraných pozic lékařů
nabízíme ubytování v bytech 1+1 ZDARMA
Náborový příspěvek až 350.000,- u vybraných lékařských pozic
Týden dovolené navíc nad zákonný rámec
Dotované stravování
Nadstandardní mzdové podmínky dle platného mzdového předpisu nemocnice
Firemní školka
Zdravé bistro Madetka
Zboží za zvýhodněné ceny v nemocniční lékárně
Dobré podmínky pro profesní růst
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Parkování v areálu nemocnice zdarma
Zvýhodněné tarify na volání
Zvýhodněné vstupné do ﬁtness Delfín
Příspěvky na dětské tábory
Sportovní aktivity a turnaje
Plně hrazené specializační vzdělávání v rámci jihočeských nemocnic
bez smluvních závazků setrvání v nemocnici po jeho dokončení
Bezplatné postgraduální vzdělávání
Stipendijní program
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Generální partneři projektu:

Hlavní partneɮǩ:

Partneři projektu:

