
TISKOVÁ ZPRÁVA

K OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE TÁBOR, A.S.

Ve čtvrtek 21. února 2019 v 10 hodin Nemocnice Tábor, a.s. slavnostně otevírá
nové prostory pro dětské oddělení. 

V rámci  rozsáhlé  rekonstrukce  a  modernizace  nemocnice  bylo  před  mnoha  lety
rozhodnuto  o  přestěhování  dětského  oddělení  z původního  umístění  v 5.patře
pavilonu  interních  oborů  do  jiných  vhodných  prostor.  Bylo  rozhodnuto  o  zvýšení
stávajícího  pavilonu  akutní  medicíny  (z  roku  2009)  o  jedno  patro.  Tím  dochází
k přímému  napojení  na  porodnici,  které  se  nachází  o  patro  níže  a  k přímému
napojení na operační sály díky spojovací chodbě. Zároveň se uvolní celé 5. patro
pavilonu  interních  oborů  a  může  dojít  k postupné  rekonstrukci  i  tohoto  pavilonu
spočívající především ve snížení počtu lůžek na pokojích z původních 3 na 2 lůžka.

Nové  prostory  dětského  oddělení  poskytnou  na  standardní  lůžkové  stanici  4
dvoulůžkové pokoje pro kojence s doprovodem, 4 jednolůžkové pokoje pro kojence
s doprovodem, 2 dvoulůžkové pokoje pro batolata s doprovodem, 4 třílůžkové pokoje
pro  větší  a  velké  děti,  3  víceúčelové  pokoje  dohromady  pro  6  pacientů.  Nová
jednotka intenzivní péče nabízí kapacitu 8 lůžek uspořádaných do 2 boxů vždy pro 2
pacienty,  boxu pro 1 pacienta v izolaci a 3 volně umístěná lůžka. Pro ambulantní
pacienty jsou u vchodu do oddělení umístěné 3 ambulance, které budou sloužit i pro
potřeby dětské LSPP. Stalo se již samozřejmostí, že nové či rekonstruované prostory
jsou vybaveny „vlastní“ TV, ledničkou i bezplatným WiFi připojení pro příjem internetu
a dat.

Investiční náklady na stavbu, projektovou dokumentaci a technický dozor vyšly na
70,5 mil.Kč vč. DPH, nové vnitřní vybavení zahrnující monitorovací systém, infuzní
techniku, lůžka, postýlky, noční stolky, nábytek i vybavení ambulancí přišlo na 5,1
mil.Kč  vč.  DPH.  Celkem tedy  75,6  mil.Kč  vč.  DPH.  Jihočeský  kraj  tento  projekt
podpořil 55,5 mil.Kč a Nemocnice Tábor, a.s. 20,1 mil.Kč.

Projekčně připravila nové prostory dětského oddělení firma AGP Nova spol. s r.o.,
stavbu  provedla  společnost  PRADAST,  s.r.o.,  technický  dozor  nad  prováděním
stavby  měla  společnost  TAREKA a  vlastní  pracovník  nemocnice  Milan  Vanžura,
nábytek  dodávalo  Truhlářství  Volf  a  výzdobu interiérů  zajišťoval  Atelier  PK Arch.
Petra Koláře a Nadace Archa Chantal spolu s výtvarným oborem Základní umělecké
školy Oskara Nedbala v Táboře pod vedením ak. mal. Theodora Buzu.



Na dětském oddělení pracuje 8 kmenových lékařů a externí lékaři podílející se na
LSPP, 33 zdravotních sester, 4 pomocnice a 1 administrativní pracovnice.

Za rok je zde hospitalizováno přes 4.200 pacientů a ambulantně ošetřeno přes 9.400
pacientů včetně LSPP, z toho přes 1.700 pacientů mimo Táborsko.

Velké poděkování patří pacientům i zaměstnancům nemocnice za jejich trpělivost,
neboť veškeré práce byly prováděny za plného provozu. 

Pro zájemce z řad veřejnosti budou nové prostory dětského oddělení otevřeny
21. února 2019 v čase od 13 do 15 hodin.

V Táboře dne 14.02.2019

Ivo Houška, předseda představenstva


