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V rámci realizace projektu Modernizace vybavení intenzivní péče bylo pořízeno přístrojové vybavení v 
počtu  122 kusů a byly vybaveny tyto oddělení Nemocnice Tábor, a.s.: ARO, chirurgická 
(multioborová )JIP, koronární JIP, metabolická JIP, dětská JIP a  operační sály. 
Cílem projektu bylo  zlepšení kvality poskytovaných služeb zdravotnického zařízení Nemocnice Tábor, a.s., a 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel při snížení průměrného počtu dní pracovní neschopnosti. Projekt řeší 
nákup a modernizaci přístrojového vybavení intenzivní péče za účelem zlepšení nevyhovujícího technického 
stavu zdravotnických zařízení, nedostatečnosti a zastaralosti vybavení.  Zároveň zajistí snížení nákladů na 
zdravotní péči při zvýšení kvality této péče. 
Přínos projektu 
Zahájení provozu nové multioborové JIP operačních oborů bylo spojeno s kvalitativně novou érou úrovně 
péče o  hospitalizované pacienty operačních oborů, vyžadujících intenzívní péči. 
Multioborová jednotka intenzívní péče vznikla po rekonstrukci východního křídla pavilónu operačních oborů 
ve třetím nadzemním podlažím spojením bývalých dvou jednotek intenzívní péče, kterými disponovalo 
chirurgické oddělení. Díky rekonstrukci a realizaci tohoto projektu  v rámci regionálního operačního programu 
je nyní na centralizovaném pracovišti intenzívní péče k dispozici všem operačním oborům celkem 13 lůžek. 
Ta jsou rozčleněna do prostoru sálu, kde se nachází 6 lůžek a prostoru 4 boxů, kde je zbývajících 7 lůžek. 
Samozřejmostí je, že všechny prostory jsou klimatizované. Vlastní jednotka intenzívní péče je vybavena např. 
moderním monitorovacím systémem s centrálou, umožňující sledování základních životních funkcí 
hospitalizovaných pacientů na všech lůžkách z prostoru velínu, kvalitní přístrojovou technikou pro podávání 
infuzních roztoků a přesnou nitrožilní aplikaci účinných léků, elektricky ovládanými moderními lůžky 
umožňujícími polohování handicapovaných pacientů a  v neposlední řadě matracemi pro prevenci proleženin 
(antidekubitárních matrací) u pacientů se zvýšeným rizikem vzniku dekubitů.  
Jednotka intenzívní péče je vybavena v odpovídající míře i počítačovou technikou a disponuje i dostatečným 
prostorovým zázemím. 
Realizací projektu došlo k vyřešení všech problémů, vzniklých na základě zastaralosti technologického 
vybavení i na ostatních zmíněných odděleních jednotek intenzivní péče. 
 
 
 
 
 
 



 
 
V rámci projektu byly  pořízeny následující přístroje: 
1x centrální monitor pro 12 lůžek, 
13x monitor bedside, 
2x monitor transportní, 
2x monitor novorozenecký, 
1x koagulometr, 
4x dokovací stanice, 
31x dávkovač injekční včetně držáku a zdroje, 
18x pumpa infúzní včetně držáku a zdroje, 
1x defibrilátor se zevní stimulací, 
2x defibrilátor bez zevní stimulace, 
10x lůžko resuscitační elektrické polohovací bez laterálního náklonu, 
11x lůžko resuscitační elektrické polohovací s laterálním náklonem, 
4x aktivní matrace, 
4x odsávačka elektrická, 
2x kapnometr přenosný, 
3x anesteziologický přístroj s monitorem, 
1x přístroj pro řízenou hypertermii a hypotermii, 
5x systém pro ohřev pacienta, 
3x resuscitační vozík, 
5x ohřev infuzí a krve, 
1x sterilizátor pro studenou sterilizaci. 
 

Fotografie  vybavení intenzivní péče : 
 
Dětská jednotka intenzivní péče (JIP) 

 

Dávkovač injekční, monitor novorozenecký 

 

  

Resuscitační lůžko s laterálním náklonem 

  
 
 



ARO 

 

Přístroj pro řízenou hyper-a hypotermii 

 

 

Anesteziologický přístroj  + monitor 

 
Multioborová jednotka intenzivní péče (JIP) 

 

Lůžko resuscitační s laterálním náklonem, pumpa infuzní, dávkovač injekční 



 

Resuscitační  lůžko s laterálním náklonem, infúzní pumpy, injekční  dávkovač, dokovací stanice, monitor bedside, 

elektrická odsávačka 

 
 

 

Defibrilátor 

 
 

 

Centrální monitor 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Metabolická jednotka intenzivní péče (JIP) 

 

Elektrická odsávačka 

 

  

Lineární dávkovač, infuzní pumpa 

 

 

Ohřev infuzí a krve 



 

Resuscitační vozík 

 
 
Koronární JIP 

 

Resuscitační lůžko bez laterálního náklonu 

 
Centrální sterilizace operačních sálů 
 

 

Sterilizátor plazmový 

 



Pamětní deska u vstupu pavilonu akutní medicíny a porodnice: 
 

 
 
Oznámení na billboardu v průběhu realizace  projektu: 
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