
  VZNIK  INTERNÍ  JEDNOTKY  INTENZIVNÍ  PÉČE  -  JIP

   
       Oddělení interní jednotky intenzivní péče bylo založeno 27. února 1977 v bývalé 
NsP Příbram tehdejším primářem interního oddělení MUDr. Františkem 
Kadeřábkem.  
 

Prvním vedoucím lékařem byla MUDr. Růžena Holečková, která se zasloužila 
o rozvoj intenzivní medicíny v naší nemocnici. Vybavení oddělení odpovídalo 
tehdejším potřebám. Tato JIP prošla za dobu své existence několika změnami. 
Oddělení se dříve nazývalo koronární jednotkou, protože se nejčastěji přijímali 
pacienti s onemocněním srdce. 

 
V letech 1984 - 1986 prosadil MUDr. Jan Šírek vznik kardiostimulačního 

centra v nemocnici okresního typu. Toto centrum funguje v naší nemocnici doposud. 
 
Nástupcem doktorky Růženy Holečkové se stal v roce 1998 MUDr. Martin 

Polák, který se nemalým dílem se zasloužil o postavení, vybavení a fungování JIP  
a stal se vedoucím lékařem na nové JIP interních oborů v roce 2006. 
 

      Měnící se interní jednotka intenzivní péče

Rozvoj intenzivní medicíny podporovali a rozvíjeli i další primáři MUDr. 
Zdeněk Brandtl, MUDr. Jan Šírek, MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D. a MUDr. 
František Paďour, který vede interní oddělení v současnosti.   

 
Na sklonku roku 2003 došlo k zásadnímu zlomu v organizaci příbramského 

zdravotnictví – sloučení obou zdravotnických zařízení v Příbrami s jedním 
zřizovatelem – Krajským úřadem Středočeského kraje. Ode dne vzniku Oblastní 
nemocnice Příbram, a. s., se tak začala psát nová historie příbramského zdravotnictví.  

 
V roce 2005 rozhodl management nemocnice v Příbrami  

o vybudování nové JIP interního oddělení. Výsledkem všech jednání bylo tak 
rozhodnutí o vybudování jednotky nové. Samotné stavební práce byly zahájeny v 

listopadu roku 2005.  
 

 



 

            Špičkové pracoviště intenzivní péče

Nemocnice v Příbrami slavnostně otevřela 10. dubna 2006 nové oddělení 
Interní jednotku intenzívní péče. Výstavba a vybavení nové JIP trvaly pouze  
6 měsíců. Na nové JIP  jsou dle potřeby hospitalizováni pacienti z interního, 
neurologického, chirurgického či ortopedického oddělení nemocnice. Toto pracoviště již 
splňuje veškeré normy a předpisy České republiky i Evropské unie. Zdravotní a další 
technika, kterou je oddělení vybaveno, plně vyhovuje i náročným odborným 
požadavkům. 

  
V této chvíli je pro pacienty připraven vysoce vzdělaný  

a zkušený personál, který prošel náročnou odbornou přípravou. Tento kolektiv je 
připraven přijmout a pečovat o pacienty nejen z Příbramska,  
ale i o pacienty z jiných regionů včetně partnerských pražských pracovišť.  
Na JIP interních oborů je každým rokem hospitalizováno 300 - 350 pacientů. 

 
V květnu 2012 získala ON Příbram, a.s. statut iktového centra,  

čili centra pro cévní mozkové příhody. Toto osvědčení nemocnici udělil ministr 
zdravotnictví na doporučení specializované komise ministerstva. Nemocnice se tak 
zařadila do celostátní sítě iktových center. Ocenění je výsledkem několikaletého úsilí 
kolektivu lékařů, sester a samozřejmě managementu nemocnice.  

 
V ošetřovatelské péči o dlouhodobě hospitalizované ležící pacienty úspěšně 

využíváme prvky konceptu Bazální stimulace. Tento systém péče aktivizuje pacienta 
pomocí polohování a speciálních masáží. V úzké spolupráci s rodinou pacienta je 
vytvořena tzv. biografická anamnéza, která pak umožňuje odbornému personálu 
navázat s konkrétním pacientem velmi úzký a specifický vztah. 

 
JIP interních oborů má 14 lůžek rozdělených do šesti pokojů. Oddělení je 

rozděleno na sektor A se šesti lůžky, z nichž jsou dvě lůžka vyčleněna  
pro ambulantní pacienty, tkz. stacionář a sektor B s osmi lůžky. Stanoviště sester a 
přípravny jsou umístěny v každém sektoru. Na oddělení pracují  
4 lékaři, 3 externí sloužící lékaři, 32 sester, pět sanitárek, jeden sanitář a dvě 
uklízečky. 

 
 



 
 
Co donést pacientům do nemocnice  

- mobilní telefon a nabíječku (smí se používat) 
- věci osobní potřeby (župan, pyžamo, ručník, žínku, domácí obuv, toaletní    
   potřeby, brýle, něco na rozptýlení – kniha, časopis, apod.) 

 
Návštěvy na oddělení   
Návštěvy jsou na našem oddělení denně, doporučené návštěvní hodiny jsou 

každý den od 1400 do 1700 hodin. Mimo uvedené hodiny je možné domluvit vaši 
návštěvu s odborným personálem - lékařem nebo sestrou. Návštěvy se vždy ohlásí 
sloužící sestře.  

Vzhledem k závažnosti onemocnění našich pacientů a s ohledem na zachování 
soukromí a udržení intimity ostatních pacientů povolujeme k jednomu lůžku pouze  
dvě osoby. 

Před vstupem na oddělení si, prosím, odezinfikujte ruce dezinfekčním 
prostředkem umístěným u vchodu a na každém pokoji. 
 
 
Primář interního oddělení: MUDr. František Paďour 
Zástupce primáře interního oddělení: MUDr. Josef Lebr 

Vrchní sestra interního oddělení: Mgr. Radka Kubová 

Vedoucí lékař JIP interních oborů:: MUDr. Martin Zatloukal 

Staniční sestra JIP interních oborů: Mgr. Eva Mastná, DiS.  

 
Naši lékaři: MUDr. Ján Bobek 
                    MUDr. Josef Šírek 
                    MUDr. Kristína Suková 

   
Telefonní kontakt: 318 641 262,  318 641 272 


