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Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada:

Svým blízkým i pacientům 
přeji především pevné zdraví

MUDr. Stanislav Holobrada je ředitelem Oblastní nemocnice Příbram a zároveň aktiv-
ním chirurgem. Na Vánoce ovšem najde čas na odpočinek a vánoční tradice i on. O tom, 
co je pro něj symbolem Vánoc, o  dlouhodobých plánech nemocnice i  o  uzavření ORL 
oddělení se dočtete v následujícím rozhovoru.

n Pane řediteli, rok 2017 je již 
skoro za  námi. Jak byste ho 
zhodnotil z pohledu ředitele?

Byl to rok, který zrcadlil nové 
změny ve vedení kraje. Podle 
mého to byl celkem úspěšný rok, 
kdy jsme se vyrovnali s několika 

výzvami, jako bylo zrušení oddě-
lení ORL a nějakými dalšími per-
sonálními obtížemi. Podařilo se 
otevřít nové porodní sály, což byl 
asi největší úkol loňského roku, 
který se povedl. 

n Můžete přiblížit, co vše se 
stalo v porodnici?

Porodní sály prošly zásadní 
rekonstrukcí. Měl jsem možnost 
objet všechny porodnice zřizova-
né krajem a ta Příbramská na tom 
byla v rámci morálního zastarání 

nejhůř. Po personální stránce to 
bylo ale velmi dobře vedené pra-
coviště. Personálně to již byla po-
rodnice 21. století a chyběly jen ty 
odpovídající prostory a vybavení. 
S otevřením nové porodnice se ta 
úroveň dostala na samotný vrchol.

n Co příbramská nemocnice 
chystá v příštích letech?

V příštím roce bychom chtěli 
prosadit rekonstrukci dalších pater 
v pavilonu D4. Chceme dokončit 
rekonstrukci celé nemocnice, ale 

to je představa dlouhodobější. 
Čeká nás ještě pavilon D2, interiér 
pavilonu I a další.

n Co bude v dalších patrech pa-
vilonu D4?

Tam by mělo být kompletně gy-
nekologické oddělení a ambulan-
ce. Prakticky bychom z pavilonu 
D4 udělali kompletní gynekologic-
ko-porodnický pavilon v moderní 
podobě, s vysokým komfortem pro 
pacienty i zaměstnance.

pokračování na 2. straně

Veselé Vánoce 
a šťastný 
nový rok 
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dokončení z 1. strany

n Jednou z těch smutných udá-
lostí, bylo uzavření oddělení 
ORL. Udělalo vedení nemocnice 
pro záchranu situace maximum?

Já se domnívám, že ano a víc 
udělat nešlo. Finanční podpora 
na udržení lékařů byla téměř neo-
mezená a stejně se to nepodařilo. 
Je to věcí lidského faktoru, a pokud 
lékaři, kteří mají veškeré atestace, 
nejsou, tak je zkrátka nedokážete 
nahradit.

Podařilo se nám zajistit am-
bulantní péči za pomoci částeč-
ných úvazků pro lékaře z Tho-
mayerovy nemocnice. S panem 
primářem Paskou z této nemoc-
nice intenzivně domlouváme, 
že bude hledat lékaře na celý 
úvazek, aby se stal ordinářem 
na chirurgickém oddělení pro 
ORL pacienty. Když se to tak-
to bude stabilizovat a personál 
se posílí, není důvod se nevrá-
tit i k pohotovostní službě, ale 
zatím to nejsme schopni zajis-
tit. Ale naštěstí ta vzdálenost 
do Prahy a možnost rychlého 
transportu v indikovaných přípa-
dech to celkem nahrazuje. Určitě 
nedošlo k nějakému poškození 
zdraví nebo ničemu takovému.

n Proč si myslíte, že ti lékaři ne-
jsou?

Oni odcházejí především 
do soukromých ambulancí, ale 
systém se potýká s generační pro-
měnou. Je to generace lékařů, 
kteří ještě měli „staré“ vzdělání. 
Ti nový, kteří studovali po revolu-
ci, mají více možností ale z mého 
pohledu i složitější postgraduální 
vzdělávání. Ten systém se stále 
mění, což je asi jedna z největších 
chyb. Pokud půjde absolvent me-

Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada:

Svým blízkým i pacientům 
přeji především pevné zdraví

dicíny do Německa, tak přesně ví, 
kdy čeho dosáhne a co zato bude 
mít za peníze a má jistotu, že to 
bude platit. U nás se stává, že tře-
ba někdo není připuštěn k atestaci, 
protože nemá nějakou stáž, která 
ale původně, když s tím ten lékař 
začínal, nebyla povinná.

n Jaké si dáváte předsevzetí 
do příštího roku?

Spíš bych popřál nejen sobě, 
ale i všem svým kolegům a pacien-

tům zdraví. A také mít odvahu se 
podrobit nějakému, i když mnohdy 
nepříjemnému léčení či vyšetření.

n Jak vlastně budete trávit Vá-
noce?

V rodinném kruhu. Já i man-
želka jsme ve zdravotnictví. Než 
jsme měli děti, tak jsem na Vánoce 
sloužil, ale teď to vypadá, že bu-
deme doma. Ve 12 hodin chodíme 
na kubu do tradiční hospůdky, kam 
chodíval i můj táta. Pak se vaří rybí 
polévka, kterou většinou zajistí ka-
marád, který to opravdu umí. Pak 
večeře a dárky a další dny chodíme 
po návštěvách. 

n Jste chirurgem, ředitelem 
a  ještě máte mnoho domácích 
zvířat. Zbývá vám přes Vánoce 
čas na cukroví a pohádky?

Určitě ano, cukroví mám rád. 
Jsem na sladké, ale musím to ome-
zit. Ty zvířata jsou o Vánocích 
a v zimě taková ochočenější, jak 
nemají pastvu a člověka více potře-
bují. Najednou jdete dát zrní a máte 
kolem sebe 25 zvířat, která dřív 
měla odstup kolem padesáti metrů. 

n Co je pro vás symbolem pro 
Vánoce?

Určitě rybí polévka a taková ta 
vánoční atmosféra u štědrovečerní 
večeře. U stolování jsme nebyli 
dogmatičtí v tom, kdy se máme 
scházet u stolu, protože táta byl 
doktor a taky pořád sloužil. Kama-
rád měl tátu velvyslance a u něj to 
byla zase taková hostina s několika 
chody a to stolování bylo přesně 
naopak a nějak tak se to snaží-
me mít u té štědrovečerní večeře. 
Schováváme si šupiny, neodchá-
zíme od stolu, lijeme někdy olovo 
jako v Pelíškách (smích) a podob-
ně. To jsou pro mě Vánoce.  

n Operační sál nové porodnice.

n Nově zrekonstruovaný porodní pokoj v příbramské nemocnici.
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O Vánoce nepřijdou 
ani pacienti v nemocnici

I ve chvíli, kdy většina rodin usedá ke štědrovečerní večeři, musí být mnoho lidí v práci. 
Jsou to například hasiči, policisté a samozřejmě lékaři a další personál v nemocnicích, 
protože i o vánočních svátcích je nemocnice připravena poskytnout akutní péči všem 
potřebným pacientům. 

Nejen sobě ale hlavně paci-
entům chce svátky v nemocnici 
zpříjemnit náš personál. Spe-
ciální programy a výzdobu tak 
najdete na všech odděleních, nej-
výrazněji pak vánoční nálada za-
sáhne dětské oddělení a oddělení 
následné péče.

Na dětském oddělení je pro 
malé pacienty, kteří musí Váno-
ce strávit v nemocnici, připraven 
krásně nazdobený vánoční stro-
meček, pod kterým najde každý 
svůj dáreček. Vánoční akce zde 

odstartovaly již 23. listopadu, 
kdy zástupci klubu Kiwanis 
rozdali dětem dárky v podobě 
panenek, na kterou mohou děti 
malovat. Na konci listopadu pak 
oddělení navštívili příbramští fot-
balisté, kteří dětem přinesli dárky 
a popřáli hezké Vánoce. Na za-
čátku prosince pak bylo pro děti 
připraveno divadelní představení 
Pohádky z klobouku a nesměla 
chybět ani každoroční mikuláš-
ská nadílka. 

V naší nemocnici se ale ne-

zapomíná ani na seniory. Proto 
mají vánoční zpestření i pacienti 
na oddělení LDN a OŠP. Pro ty 
je připravena besídka, na kterou 
chodí zazpívat a zahrát studenti 
ze základních škol nebo skupiny 
hudebníků. Každý měsíc je pro 
pacienty sloužena také bohosluž-
ba přímo na oddělení. 

„Již na začátku prosince se 
personál snaží ozdobit oddělení 
vánočními stromečky, větve-
mi, světýlky – zkrátka naladit tu 
správnou vánoční atmosféru pl-

nou klidu a pohody,“ říká vrchní 
sestra oddělení LDN Irena Sul-
dovská.

Vánoční besídka se letos 
uskuteční 18. prosince odpoled-
ne. Vánoční koledy přijdou k roz-
svícenému stromečku zazpívat 
děti ze Základní školy 28. října. 
„Touto akcí se snažíme zpříjem-
nit citlivé období, kdy jsou paci-
enti mimo svůj domov a bohužel 
jejich zdravotní stav nedovoluje 
být u svých blízkých,“ dodává 
závěrem Suldovská.

V Oblastní nemocnici Pří-
bram se 16. listopadu konalo již 
šesté odborné setkání nejlepších 
českých endokrinochirurgů, tedy 
odborníků věnujících se chirurgii 
štítné žlázy a příštítných tělísek. 
Podle místa konání se pro setká-
ní vžil název Setkání pod Svatou 
Horou. Akce patří k uznávaným 
celorepublikovým setkáním, kde 
navíc panuje velmi dobrá a přátel-
ská atmosféra.

„Základní myšlenkou akce Se-
tkání pod Svatou Horou je infor-
movat se vzájemně o novinkách 
týkajících se onemocnění a léčby 
štítné žlázy,“ uvedl celou akci ře-

Do Příbrami se sjeli nejlepší endokrinochirurgové

Knihovna v příbramské nemocnici 
je určena zdravotníkům i veřejnosti

Více než 11 tisíc položek najdete v odborné knihovně Oblastní 
nemocnice Příbram. Ta ovšem neslouží jen zdravotníkům ale i ši-
roké veřejnosti. Knihy a periodika s lékařskou tématikou si zde 
mohou vypůjčit i pacienti, studenti lékařsky zaměřených škol nebo 
široká veřejnost. 

Během roku 2016 evidovala knihovna celkem 3702 výpůjček 
a 326 zaregistrovaných uživatelů. Fond knihovny je tvořen in-
formačními materiály a dokumenty z oboru všeobecné lékařství, 
ošetřovatelství, zdravotnictví a ostatních příbuzných oborů. Kro-
mě prezenčních a absenčních výpůjček nabízí knihovna mezikni-
hovní výpůjční služby, informační a poradenské služby, přístup 
na internet nebo například kopírování. Základní služby jsou dle 
knihovního zákona poskytovány bezplatně.

ditel nemocnice MUDr. Stanislav 
Holobrada.

Štítná žláza je jeden z nejdů-
ležitějších orgánů v těle, podílí 
se na mnoha funkcích. Patří mezi 
žlázy s vnitřní sekrecí (endokrin-
ní orgány). Její hormony se krví 
dostávají do celého lidského or-
ganismu a umožňují jeho správný 
vývoj a činnost. Štítná žláza je 
nezbytně nutná pro zdravý vývoj 
člověka, léčí se s ní desítky mi-
liónů lidí. Obvykle jde o hyper-
funkci (zvýšenou funkci), nebo 
hypofunkci štítné žlázy (sníženou 
funkci), ale také o záněty i nádo-
rová onemocnění. Týmem špičko-

vých endokrinochirurgů disponuje 
i příbramská nemocnice, kde jsou 
ročně operovány stovky pacientů 
z celé země.

Příspěvky letošního ročníku se 

týkaly například topografie štítné 
žlázy, endokrinní orbitopatií a pře-
devším thyreotoxicosou, jejím ge-
netickým pozadím, diagnostikou 
a různými typy léčby.  
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Jak probíhá laparoskopická 
operace, co je to kolonosko-
pie, jak vypadá nová porodnice 
nebo naše dětské oddělení? To 
jsou otázky, na které odpovída-
jí video-reportáže, které pro nás 
natočil štáb studentské televize 
Gymnázia Příbram s názvem 
GymTV. Televizní štáb se zabý-
vá především natáčením repor-
táží z prostředí školy, jsme proto 
velmi rádi, že se nám podařilo se 
domluvit na této spolupráci, která 
je prospěšná pro obě strany. 

„Spolupráce s nemocnicí 
znamená pro GymTV velmi ne-
tradiční a obohacující zkušenost. 
Redaktoři se díky ní příučí tvorbě 

reportáže a při tom mají možnost 
nahlédnout do zákulisí. Zároveň 
je to baví, natáčet do nemocnice 
by vždy šla nejraději téměř celá 
redakce. Těšíme se na další za-
jímavá témata,“ říká šéfredaktor 
GymTV Ondřej Luks.

Spolupráci si pochvalují i lé-
kaři a další zaměstnanci nemocni-
ce, kteří oceňují pečlivost i velký 
zápal mladých reportérů. 

Videa jsou průběžně publiko-
vána na Facebooku nemocnice. 
Najdete je také na webových 
stránkách www.nemocnicepri-
bram.cz v sekci „Pro pacienty“ 
pod kolonkou „Videomagazín 
ONP“.

Videa pro nemocnici točí studenti Gymnázia Příbram

První v ČR: Primář Pavel Hanek modifikoval 
postup odstranění ledvinových kamenů

Operace je díky jinému polohování pacienta přibližně 
o polovinu kratší. Postup je komfortnější i pro aneste-
siologický tým. 

Urologické oddělení Oblast-
ní nemocnice Příbram zajišťuje 
širokou škálu výkonů, včetně on-
kologické operativy.  Snahou ce-
lého týmu je posouvat co největší 
množství výkonů do skupiny mini-
málně invazivních, především pak 
endoskopických a laparoskopic-
kých. Jeden postup je v příbramské 
nemocnici unikátní a v roce 2013 
ho primář MUDr. Pavel Hanek 
provedl pravděpodobně jako první 
v České republice. Jedná se o per-
kutánní odstranění ledvinových 
kamenů s modifikovanou polohou 
pacienta.

„Pokud je prováděná tradič-
ním postupem, je nemocný během 
výkonu v anestesii několikrát pře-

polohováván (poloha na zádech 
- gynekologická poloha - poloha 
na břiše). Vlastní odstranění ka-
menů se provádí v poloze na bři-
še, což není ideální poloha pro 
anestesiologický tým. Zajímavá je 
modifikace tohoto výkonu v tzv. 
supinační poloze (v podstatě gy-
nekologická poloha s podložením 
trupu na operované straně). Jakmi-
le je nemocný správně polohova-
ný, celý výkon probíhá beze změn 
pozice nemocného,“ vysvětlil 
postup primář Pavel Hanek, který 
provede v průměru 35 obdobných 
zákroků ročně.  

K operaci je kromě profesio-
nálního a sehraného týmu potře-
ba i moderní technické vybavení. 

Nutná je kvalitní endoskopická 
věž, speciální endoskopy, nástroje 
a litotriptory (drtiče kamenů, pra-
cující na různých principech).  Po-
řizovací náklady takového vybave-
ní jsou nesmírně vysoké.

Výhodou tohoto postupu je pak 
především zkrácení doby operace 
zhruba o polovinu. 

„Od zavedení modifikovaného 
postupu jsme zkrátili čas výkonu 
z 60-90 minut na 30-60 minut.

Výkon se neprovádí na břiše, 
takže vedení anestesie je mnohem 
komfortnější pro anestesiologický 
tým, který po celou dobu operace 
může lépe kontrolovat dýchací ces-
ty,“ dodává závěrem Hanek.
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n Bylo to rozhodnutí jít na me-
dicínu u vás jednoduché vzhle-
dem k tomu, že váš otec je také 
oční lékař?

V podstatě to jednoduché bylo. 
Rozhodoval jsem se mezi medi-
cínou a sportem. I díky několika 
úrazům jsem si ujasnil, že sport je 
dobré dělat jako doplněk a koní-
ček a věnoval jsem se medicíně. 

n Bylo jasné, že to bude oční, 
nebo vás lákalo i něco jiného?

Kromě očního mě lákalo i dět-
ské lékařství a obor gynekologie 
a porodnictví, ale na prvním místě 
bylo oční.

n V čem je pro vás oční tak vý-
jimečné?

Celý obor je nesmírně zajíma-
vý, ale mojí doménou je mikro-
chirurgie.

n Jak se vyvíjely technologie 
od  doby, kdy jste nastoupil 
na medicínu?

V očním lékařství pracuji již 
osmnáctým rokem a za tu dobu 
náš obor prošel neuvěřitelným 
posunem. Stíhat tempo vývoje 

jednotlivých technologií je strašně 
těžké. Rádi bychom tu měli vždy 
to nejlepší, co je na trhu, ale mu-
síme brát v potaz i ekonomickou 
stránku věci, a tak musíme hledat 

MUDr. Radek Bodnár je v současné době primářem očního oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami. V rozhovoru pro-
zradil, že dříve váhal mezi medicínou a sportem, který pro něj zůstal celoživotním koníčkem. Proč se nakonec rozhodl 
pro medicínu a jak bude tento sympatický primář trávit Vánoce? To vše se dočtete dále.  

kompromisy mezi tím, co je mož-
né a co bychom chtěli. 

n Jak je na  tom vybavení pří-
bramského očního oddělení 
v  porovnání s  jinými nemocni-
cemi Středočeského kraje?

Myslím, že jsme vybaveni jako 
jedno z nejlepších pracovišť v re-
publice. Máme tu přístroje, které 
mají jen kliniky a některé vyba-
vení má opravdu třeba jen jedno 
nebo dvě pracoviště v republice.

n Musíme vůbec posílat někte-
ré pacienty do Prahy?

Spolupráce s pražskými kli-
nikami je nezbytná. Nechceme si 
hrát na to, že budeme dělat úplně 
všechno. Nemá smysl dělat vý-
kony, které by byly jednou nebo 
dvakrát do roka, protože by naše 
ruce nebyly dostatečně vytréno-
vané a je lepší takovéto případy 
soustředit do několika center, kde 
je frekvence takových výkonů 
častější.

n Vy jste se zmínil o  tom, že 
jste se rozhodoval mezi medicí-
nou a sportem. Předpokládám, 
že tím sportem je judo.

Ano, jednak judo, ale těch 
sportů jsem prošel hodně. Hrával 
jsem aktivně fotbal, badminton, 
squash věnoval se sjezdovému 
i běžeckému lyžování, ale priori-
tu má judo. Věnuji se mu pořád, 
i když na takové spíše rekreační 
úrovni, protože se již bojím úra-
zů. Ale snažím se držet v kon-
dici a vyčistit si sportem hlavu 
od všech starostí. Jsem i předse-
dou oddílu, který má v současné 
době téměř 140 členů. Věnovat se 
tomu můžu hlavně díky podpoře 
rodiny, protože z mých 3 dětí se 
judu věnují hned 2 na vysoké 
úrovni a manželka je velkou opo-
rou a fanynkou. U toho nejmlad-
šího se teprve uvidí.

n Jste primářem, věnujete se 
judu. Stíháte ještě něco jiného?

Mé koníčky se točí hlavně 
kolem sportu. Ale ty nejradši dě-
lám s kamarády a členy rodiny.  

Primář očního Radek Bodnár: Máme jedno 
z nejvybavenějších pracovišť v republice

Mojí oblíbenou činností je i práce 
na zahradě, která mi přináší vel-
kou relaxaci. 

n Stačil jste získat během ak-
tivní kariéry v judu nějaké oce-
nění?

Já jsem tu nejvyšší závodní úro-
veň už nedělal. Získal jsem medaili 
na akademickém MČR a pak se 
tomu věnoval hlavně jako trenér. 
Mám druhou nejvyšší trenérskou 
kvalifikaci, černý pás v judu.

n Setkáváte se s nějakou častou 
chybou, díky které si pacienti 
kazí zrak? 

Dneska se to posouvá přede-
vším tím, že lidé více namáhají 
oči nablízko, v populaci se tak 
více projevují vady ve smyslu 
krátkozrakosti, ale není to tím, 
že by měli lidé něco omezovat. 
Prostě to ta doba přináší. Jednou 
z mých speci-
alizací je one-
mocnění zad-
ního segmentu 
oka a tak bych 
apeloval na lidi 
s cukrovkou, 
aby dbali na re-
žimová opatře-
ní. Protože ře-
šit tady potom 
ty závažnější 
kompl ikace , 
kde zachraňu-

jeme zbytky zraku, nebo člověk 
přijde o oko jenom kvůli nedodr-
žení režimu, je podle mého zby-
tečné a ovlivnit to lze.

n Jak budou vypadat Vánoce 
u Bodnárů?

My je slavíme ve velkém ro-
dinném kruhu a letošní rok nebu-
de výjimkou a doufám, že to bude 
probíhat v poklidném rodinném 
duchu s velkým množstvím dětí, 
které to zpestří. Moc doufám, že si 
to obohatíme i nějakou sportovní 
aktivitou, aby nezůstalo jen u kon-
zumace dobrot.

n Co byste si přál najít pod stro-
mečkem?

Jelikož jsem zdravotník, tak 
bych si přál hlavně najít zdraví 
pro mé blízké, ale to člověk pod 
stromeček dostat nemůže (s úsmě-
vem).
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Odborné konzultace 

v lékárně 
Oblastní nemocnice Příbram 
 
ZDARMA 

Poradenství o Vašich lécích 
a potravních doplňcích

Víte, jak správně užívat Vaše léky?
Víte, jak působí Vaše léky a proč je užíváte?
Umíte správně aplikovat Vaše léky?
Máte obavy, že Vaše potíže souvisí s užíváním léků?
Máte obavy ze vzájemného ovlivnění léků?
Chcete poradit v oblasti snižování nadváhy?

Pokud si pokládáte některou z těchto otázek, 
domluvte si konzultaci v naší lékárně:

• Při osobní návštěvě
• Telefonicky na čísle 318 641 513
• e-mailem na adrese lekarnaonp@onp.cz

Na konzultaci si přineste seznam léků 
(i volně prodejných), které užíváte (+dávkování). 

Poradenství

Kde nás najdete? AREÁL I, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, pavilon F, přízemí
Tel.. 318 641 513, e-mail: lekarnaonp@onp.cz

Další výhody

  Dárkové poukazy

  Dárkové poukazy lze zakoupit přímo v naší lékárně. 
  S případnými dotazy se na nás můžete obrátit.
  tel: 318 641 513 ; 318 641 510
  email: lekarnaonp@onp.cz

 Věrnostní kartu zákazníka  

Víte, že 
lékárna Oblastní nemocnice Příbram 
nabízí také:

Za zakoupené dárkové poukazy lze pořídit 
v naší lékárně volně prodejné léčivé přípravky, 
doplňky stravy, zdravotnické prostředky, zdravotní obuv 
nebo léčebnou kosmetiku. Platnost dárkového poukazu 
je 3 měsíce od jeho vystavení. Dárkový poukaz může 
být užitečným dárkem pro Vaše blízké, přátelé či známé 
a to nejen ve vánočním období. 

Pořiďte si věrnostní kartu naší lékárny! 
Věrnostní karta slouží ke sbírání bodů při nákupu doplňkového 
sortimentu lékárny na volném prodeji nebo léků, které nejsou hrazené 
zdravotní pojišťovnou. Za každých 100 Kč zaplacených zákazníkem 
se na kartu načítá 1 bonusový bod. Pokud je na kartě nasbíráno 
alespoň 21 bonusových bodů, může je pacient či zákazník použít 
při dalším nákupu volně prodejného sortimentu lékárny 
(volně prodejná léčiva, potravinové doplňky, bylinné čaje, léčebná 
kosmetika, aj.) Vždy se jednorázově může odečíst 20 bodů (
1 bod = 1 Kč) na jeden nákup. 

Kde nás najdete? AREÁL I, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, pavilon F, přízemí
Tel.. 318 641 513, e-mail: lekarnaonp@onp.cz

Nemocnici v budoucnu čekají 
investice za stovky milionů korun

Oblastní nemocnice v Pří-
brami zaměstnává téměř 1200 
zaměstnanců, ošetří ambulantně 
stovky tisíc pacientů a provede ti-
síce operací ročně. Není se proto 
čemu divit, že takto velká a důle-
žitá organizace potřebuje kvalit-
ní zázemí nejen pro personál ale 
i pacienty. Vedení nemocnice má 
proto již připraven výhled potřeb-
ných investic na příštích několik 
let. Jejich realizace bude samo-
zřejmě závislá na finanční situaci 
a především na podpoře Středo-
českého kraje, který je zřizovate-
lem příbramské nemocnice.

Prvořadé je dokončení pavi-
lonu D4. Ve zbývajících patrech 
pod novou porodnicí by mělo 
vzniknout lůžkové oddělení gy-
nekologie, gynekologické ambu-
lance a také zázemí pro personál 
a techniku. Vznikl by tak centra-
lizovaný pavilon s gynekologic-

ko-porodnickou péčí, který by 
mohl být dokončený ještě v roce 
2018. Stát by měl podle předpo-
kladů do 100 milionů korun. 

V příštím roce by mělo vznik-
nout také nové oddělení následné 
péče v pavilonu E na Zdabo-
ři. Nová lůžka budou umístěna 
ve stejné budově, jako je dnes 
léčebna dlouhodobě nemocných 
a oddělení ošetřovatelské péče. 
Přestavba jednoho patra na nové 
oddělení si podle projektu vyžádá 
24 milionů korun.

V dalších letech by bylo vhod-
né provést kompletní rekonstruk-
ci křídla D2, kde dnes sídlí dět-
ské oddělení, urologie, ortopedie 
nebo chirurgie. Tato oddělení by 
měla zůstat i po této rekonstruk-
ci na svých místech. Náklady 
na tento projekt převyšují 100 
milionů korun.

Další v pořadí je pak kom-

pletní rekonstrukce celého pavi-
lonu I. Ten je sice opatřen novou 
střechou a pláštěm, interiéry jsou 
však v téměř původním stavu. 
Odhady na rekonstrukci se špl-
hají přes 200 milionů. Ani zde by 
nemělo dojít k nějakému většímu 
stěhování jednotlivých provozů.  
S realizací se počítá až po roce 
2020. 

Nemocnice by ráda investova-
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pro oddělení nukleární medicíny 
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ná se o diagnostickou zobrazova-
cí metodu, která spojuje počíta-
čovou tomografii (CT) a pozitron 
emisní tomografii (PET). Získané 
obrazy pak obsahují nejen po-
drobné informace o anatomické 
stavbě ale i o metabolické akti-
vitě tkání, což může být u někte-
rých pacientů klíčové.  
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nabízí také:

Za zakoupené dárkové poukazy lze pořídit 
v naší lékárně volně prodejné léčivé přípravky, 
doplňky stravy, zdravotnické prostředky, zdravotní obuv 
nebo léčebnou kosmetiku. Platnost dárkového poukazu 
je 3 měsíce od jeho vystavení. Dárkový poukaz může 
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a to nejen ve vánočním období. 
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Věrnostní karta slouží ke sbírání bodů při nákupu doplňkového 
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se na kartu načítá 1 bonusový bod. Pokud je na kartě nasbíráno 
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při dalším nákupu volně prodejného sortimentu lékárny 
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kosmetika, aj.) Vždy se jednorázově může odečíst 20 bodů (
1 bod = 1 Kč) na jeden nákup. 
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Moderuje  
Filip Müller

Hraje  
A je to! 

electric Boogie
pánský striptýz  
California dreaMs

estrádní sál 31. 12. 2017 od 20:00 Hodin
silVestr 2017

Zdravotní klauni rozveselili seniory na LDN 
díky daru od milínských fotbalistů

Před několika měsíci jsme 
vás informovali o bohulibém 
skutku, kdy vedení obce Milín 

v čele se starostou Pavlem Ne-
klem a předsedou TJ Ligmet 
Milín Miroslavem Obdržalem 
připravilo benefiční utkání sta-
rých gard. Během něj se jim 
podařilo vybrat částku 8 200 Kč, 
která pomůže financovat návště-
vy Zdravotních klaunů v Oblast-
ní nemocnice Příbram. A jedna 
z návštěv se na oddělení násled-
né péče uskutečnila ve středu 23. 
listopadu.  

Do Příbrami klauni přijíždě-
ní již několik let za nemocnými 
dětmi. Snahou nemocnice i klau-
nů je rozšířit jejich pravidelné 
návštěvy i na oddělení následné 
péče, kde jsou hospitalizováni 
dospělí pacienti, jejichž léčba 
a rekonvalescence trvá i několik 
týdnů.

 „Děti se smějí mnohokrát 
více. U seniorů jdete za někým, 
kdo má velké zkušenosti a je ná-
ročnější na kvalitu toho vystou-
pení a samozřejmě i zpěvu. Tady 

často reakce dlouho nepřichází 
a my musíme být trpělivější a dá-
vat si pozor, aby to bylo vkus-
né a lidé neměli pocit, že je náš 
humor uráží,“ shrnul klaun Jiří 
rozdíl mezi vystoupením pro děti 
a pro seniory. 

O ORGANIZACI 
ZDRAVOTNÍ KLAUN:

Zdravotní klaun, o. p. s., je ne-
zisková organizace s mezinárodní 
působností, která již od roku 2001 
přináší humor a radost hospita-
lizovaným dětem, geriatrickým 
pacientům a dalším potřebným 
v oblasti zdravotnictví. Přispívá 
tím ke zlepšení jejich psychické-
ho i celkového zdravotního stavu, 
a to prostřednictvím návštěv spe-
ciálně vyškolených Zdravotních 
klaunů. V současné době navště-
vuje 86 zdravotních klaunů pravi-
delně 64 nemocnic, 7 domovů pro 
seniory a jeden hospic. Zdravotní 
klaun je partnerem Red Noses 

International a členem European 
Federation of Hospital Clown 
Organizations.
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objekty zdravotních služeb

vstupy do objektů

vstupy do areálu (uzavřeno 23:00 – 4:30)

zastávka MHD

správní a provozní budovy

vrátnice

nadzemní spojovací chodba

HLAVNÍ VSTUP/VJEZD DO AREÁLU

objekty zdravotních služeb

parkoviště

vyhrazená stání 
pro občany s handicapem

vstupy do objektů

vstupy do areálu – pouze pro pěší

průjezd areálem

zastávka MHD
(1) - směr od Zdaboře
(2) - směr ke Zdaboři

správní a provozní budovy

podzemní spojovací chodba

příjem vzorků, laboratoř

HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLU

WC

WC
WC

WC

WC

Areál II
tel.  318 641 111

stav od
1. 1. 2018

ALKA (C, přízemí, 1. p.)
dialýza (B, přízemí)
dobrovolnické centrum (E, přízemí)
gynekologická ambulance (H, 2. p.)
hematologická ambulance (H, 2. p.)
chirurgická ambulance (C, přízemí)
interní ambulance (H, přízemí)
interní ambulance – revmatologie (E, 1. p.)
JÍDELNA (po–pá 10:00–12:45) (F, 1. p.)
kožní ambulance (H, 2. p.)
léčebna dlouhodobě nemocných (E, 3. p.)
následná rehabilitace – oddělení (C, 2. p.)
nefrologická ambulance (B, 1. p.)
neurologická ambulance + EEG + EMG (H, 3. p.)
nukleární medicína (E, suterén)
OBČERSTVENÍ (po–pá 10:00–12:45) (F, 1. p.)
oční ambulance (H, 2. p.)
ODBĚRY (H, 3. p.)

ORL ambulance (B, 1. p.)
ortopedická ambulance (H, 1. p.)
ošetřovatelská péče – oddělení (E, 2. p.)
praktický lékař (H, přízemí)
preventivní medicína – oddělení (H, přízemí)
protetika (H, 2. p.)
protialkoholní záchytná stanice (H, suterén)
psychologie (H, 1. p.)
rehabilitace – cvičebny (C, 1. p.)
rehabilitace následná – oddělení (C, 2. p.)
rehabilitační oddělení (D, přízemí + 1. p.)
rentgen – RTG (E, přízemí) 
revmatologie (E, 1. p.)
tělovýchovné lékařství – ambulance (H, přízemí)
záchytná stanice protialkoholní (H, suterén)
zdravotně-sociální oddělení (E, přízemí)
zobrazovací metody: rentgen [RTG] (E, přízemí)
zubní ambulance – POHOTOVOST (H, 1. p.)

oddělení abecedně (BUDOVA, patro, vchod) – stav od 1. 1. 2018

jídelna – občerstvení
po – pá   10:00 – 12:45

E

sut. • nukleární medicína

př
íze

mí

•  nukleární medicína – kanceláře
•  zobrazovací metody: rentgen (RTG)
•  zdravotně-sociální oddělení, 

dobrovolnické centrum

1. p.
•  interní ambulance 

se zaměřením na revmatologii

2. p. • oddělení ošetřovatelské péče
3. p. • léčebna dlouhodobě nemocných 

H

sut. • protialkoholní záchytná stanice

př
íze

mí
•  praktický lékař
• interní ambulance
• oddělení preventivní medicíny
• tělovýchovné lékařství – ambulance

1. p.
• zubní ambulance POHOTOVOST

• psychologie
MUDr. Tomáš Karas – ortopedie soukromá 

praxe

2. p.

• kožní ambulance
• protetika
• hematologická ambulance
• oční ambulance
MUDr. Miluše Bardová – gynekologie soukromá 

praxe

3. p.
• ODBĚRY
• neurologická ambulance + EEG + EMG

C

příz.
•  chirurgická ambulance
ALKA

1. p.
ALKA
•  rehabilitační cvičebny

2. p. •  oddělení následné rehabilitace

D
příz. • rehabilitační oddělení
1. p. • rehabilitační oddělení

F 1. p. JÍDELNA – OBČERSTVENÍ (10:00–12:45)

B
příz. • dialýza

1. p.
• nefrologická ambulance
• ORL ambulance
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rentgen – RTG (E, přízemí) 
revmatologie (E, 1. p.)
tělovýchovné lékařství – ambulance (H, přízemí)
záchytná stanice protialkoholní (H, suterén)
zdravotně-sociální oddělení (E, přízemí)
zobrazovací metody: rentgen [RTG] (E, přízemí)
zubní ambulance – POHOTOVOST (H, 1. p.)

oddělení abecedně (BUDOVA, patro, vchod) – stav od 1. 1. 2018

jídelna – občerstvení
po – pá   10:00 – 12:45

E

sut. • nukleární medicína

př
íze

mí

•  nukleární medicína – kanceláře
•  zobrazovací metody: rentgen (RTG)
•  zdravotně-sociální oddělení, 

dobrovolnické centrum

1. p.
•  interní ambulance 

se zaměřením na revmatologii

2. p. • oddělení ošetřovatelské péče
3. p. • léčebna dlouhodobě nemocných 

H

sut. • protialkoholní záchytná stanice

př
íze

mí
•  praktický lékař
• interní ambulance
• oddělení preventivní medicíny
• tělovýchovné lékařství – ambulance

1. p.
• zubní ambulance POHOTOVOST

• psychologie
MUDr. Tomáš Karas – ortopedie soukromá 

praxe

2. p.

• kožní ambulance
• protetika
• hematologická ambulance
• oční ambulance
MUDr. Miluše Bardová – gynekologie soukromá 

praxe

3. p.
• ODBĚRY
• neurologická ambulance + EEG + EMG

C

příz.
•  chirurgická ambulance
ALKA

1. p.
ALKA
•  rehabilitační cvičebny

2. p. •  oddělení následné rehabilitace

D
příz. • rehabilitační oddělení
1. p. • rehabilitační oddělení

F 1. p. JÍDELNA – OBČERSTVENÍ (10:00–12:45)

B
příz. • dialýza

1. p.
• nefrologická ambulance
• ORL ambulance

F

příz. LÉKÁRNA
1. p. • klinická biochemie + odběry

2. p.
•  oddělení klinické hematologie 

a krevní transfúze 
+ odběrové centrum pro dárce krveAre á l  I D4

2. p.
•  gynekologie – ambulance
• gynekologie – ultrazvuk

3. p. • gynekologie – porodní sál POHOTOVOST

4. p.
• poporodní oddělení – šestinedělí
• novorozenci

A př
íze

m
í

•  psychiatrie
•  psychologie
• dětská  psychologie
• paliativní centrum

1. p. Domácí péče Andělka

tel.  318 641 700
318 641 111

D2

sut.
WC

• dětské – ambulance

příz.
POKLADNA

• dětské – lůžkové oddělení

1. p.
•  ortopedie + traumatologie I

– lůžkové oddělení
2. p. • urologie – lůžkové oddělení
3. p. • chirurgie I – lůžkové oddělení

4. p.
• ORL – ambulance POHOTOVOST
• chirurgie III – lůžkové oddělení

D3

př
íze

m
í

• neurologie – ambulance
• neurologie – laboratoř EEG + EMG
•  ortopedicko-traumatologická ambulance I 

+ sonogra� e (ultrazvuk) dětských kyčlí
•  chirurgie – odborné ambulance: 

cévní + mammární
•  chirurgie – odborné ambulance:

stomická, proktologická, kýlní, hojení ran, 
endokrinologie, cévní, speciální, odborná

1. p.
•  ortopedie + traumatologie II

– lůžkové oddělení
2. p. • gynekologie – lůžkové oddělení
3. p. • chirurgie II – lůžkové oddělení

D1

příz.
• angiocentrum
• zobrazovací metody – CT pracoviště

1. p.
•  urologie – ambulance
•  sonogra� e (ultrazvuk) I

2. p. •  oční – ambulance

3. p.

• oční – ambulance POHOTOVOST
• oční – lůžkové oddělení
• oční – stacionář
• oční – operační sál

4. p.
• ambulance bolesti a anestezie
• gastroenterologie

B příz. • onkologie

I

D4

P

D3

D1

E

J

B

C

D

F

E

H

V

D2

N

B

A

F

C

M

sokolovna

KHS + ZÚ

G
en

. R
. T

es
ař

ík
a

směr
Jiráskovy sady

Že
ži

ck
á

ul. Jana Drdy

Že
ži

ck
á

Sokolská

U Nemocnice

Hradební

Riegrova

1

2

3

1

2

V

objekty zdravotních služeb

vstupy do objektů

vstupy do areálu (uzavřeno 23:00 – 4:30)

zastávka MHD

správní a provozní budovy

vrátnice

nadzemní spojovací chodba

HLAVNÍ VSTUP/VJEZD DO AREÁLU

objekty zdravotních služeb

parkoviště

vyhrazená stání 
pro občany s handicapem

vstupy do objektů

vstupy do areálu – pouze pro pěší

průjezd areálem

zastávka MHD
(1) - směr od Zdaboře
(2) - směr ke Zdaboři

správní a provozní budovy

podzemní spojovací chodba

příjem vzorků, laboratoř

HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLU

WC

WC
WC

WC

WC

POHOTOVOSTnonstop

LÉKÁRNA

jídelna – občerstvení
po – pá   9:00 – 13:30

ZDRAVOTNICKÉ 
POTŘEBY

24h

24h

24h

24h

24h

24h

RECEPCE 24h

Prvních 15 minut parkování v areálu zdarma.
V pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 hodin poplatek za každou 
i započatou hodinu 10 Kč.
V pondělí až pátek od 18:00 do 6:00 hodin dalšího dne poplatek 20 Kč.
O sobotách, nedělích a svátcích od 6:00 do 18:00 hodin poplatek 20 Kč.

stav 
od 1. 1. 
2018

C

př
íze

m
í

R E C E P C E  –  I N F O R M AC E
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

AKUTNÍ PŘÍJEM POHOTOVOST 
•  akutní ambulance – interna, chirurgie, 

úrazová ambulance (traumatologie), 
LSPP pro dospělé

•  zobrazovací metody – rentgen (RTG),
sonogra� e (ultrazvuk) II

WC + bezbariérové WC
•  chirurgie – ambulance: kontroly, příjmy
•  ortopedicko-traumatologická ambulance II

1. p.
•  oddělení anestezie a intenzivní medicíny 

(ARO) + JIP chirurgie – lůžkové oddělení
3. p. • centrální operační sály
4. p. • multimediální přednáškový sál

J příz. • zdravotně-sociální pracovnice

N př
íze

m
í

WC + bezbariérové WC
• dětské – ambulance POHOTOVOST
• praktický lékař pro děti a dorost
•  dětské odborné ambulance – kardiologie, 

endokrinologie a diabetologie, nefrologie, 
infekční

• vchod – dětské JIP
1. p. • JIP dětské – lůžkové oddělení

I

př
íze

m
í

• Centrum interních ambulancí: 
– kardiologie, kardiostimulace ........ vchod 2
– Holter EKG+TK .................................. vchod 2
– ECHO (echokardiogra� e) ................ vchod 2
– ergometrie ........................................ vchod 2
– diabetologie, endokrinologie ....... vchod 2
– podiatrie, protetika ......................... vchod 2
– plicní, spirometrie ........................... vchod 2
– kalmetizace ....................................... vchod 3
– infekční ambulance ......................... vchod 1

• RTG (rentgen) II..................................... vchod 2
• sonogra� e (ultrazvuk) III ................... vchod 2

1. p.
•  klinická mikrobiologie a parazitologie 

+ příjem materiálu .............................. vchod 1

2. p.
• interna I – lůžkové oddělení ............. vchod 2
• interna II – lůžkové oddělení ............ vchod 2

3. p.
• interna III – lůžkové oddělení ........... vchod 2
• interna IV – plicní – lůžkové odd. ...... vchod 2

4. p.
• neurologie – lůžkové oddělení ......... vchod 2
•  rehabilitace – lůžkové oddělení ....... vchod 2

M příz.
WC + bezbariérové WC

• magnetická rezonance

P 1. p. JÍDELNA – OBČERSTVENÍ
2. p. • JIP interna – lůžkové oddělení


