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HR poradna

Nabídek ve zdravotnictví je mnoho, 
přesto přijdou situace, kdy Vám může 
dobře napsaný životopis a motivační 
dopis pomoci k Vaší vysněné pozici. 
Dejte si chvíli práce a oslovte svého bu-
doucího zaměstnavatele na úrovni.
Bez čeho se při hledání nového za-
městnání rozhodně neobejdete je 
strukturovaný životopis.

CO VŠE BY MĚL TAKOVÝ ŽIVOTOPIS 
URČITĚ OBSAHOVAT?

 ◆ Osobní údaje – jméno, příjmení, da-
tum narození, bydliště, 

 ◆ kontaktní údaje – aktuální telefon       
a email (doporučujeme si založit jed-
noduchý email ve formátu „jméno.
příjmení@gmail.com“ apod., emaily ve 
stylu „kocicka7@seznam.cz“ přece jen  
nepůsobí příliš seriózně),

 ◆ vzdělání – nemusí jít pouze o nejvyšší 
vzdělání, lze uvést SŠ, VŠ (VOŠ),

 ◆ přehled zaměstnání – obsahující ná-
zev společnosti, oddělení, pracovní po-
zici a data od-do (doporučujeme uvést 
s měsíci, např. 07/2018 až 05/2021),

 ◆ další vzdělání a kurzy – ideální je 
vybrat ty nejdůležitější a související          
s pracovním místem, o které se uchá-
zíte (seznam kurzů na A4 je zbytečný),

 ◆ dovednosti, znalosti, jazyky – např. 
práce na počítači, jazyky včetně dosa-
žené úrovně a další.

CO DALŠÍHO MŮŽETE PŘIDAT?

 ◆ Zájmy – uvést několik hlavních zálib    
a koníčků nebo sport se hodí,

 ◆ mimoškolní aktivity – absolventi, kteří 
zatím nemají mnoho praxe, mohou 
určitě uvést své aktivity související                        
s oborem jako jsou stáže, účast ve 
spolcích, na akcích, dobrovolnickou 
činnost nebo i krátké brigády v ne-
mocnici.

Jak napsat životopis

„Pracovní portál pro lidi, 
kteří hledají práci a chtějí vědět víc.“



STRANA 3
MAGAZÍN GALERIE ZDRAVOTNICTVÍ

 ◆ Pokud je to možné, zkuste se vejít 

na jednu stranu A4, maximálně dvě 

strany.

 ◆ Životopis před odeslání exportujte do 

formátu PDF, který i po odeslání udr-

ží nastavený vzhled, na rozdíl napří-

klad od verze ve Wordu, která se na 

každém počítači může zobrazit jinak. 

 ◆ Také nedoporučujeme verze doku-

mentů ve formátu pages (ačkoliv 

máme iOS také rádi, ne každý perso-

nalista má program na jeho otevření).

 ◆ Soubor uložte například pod název: 

Příjmení_Jméno_životopis.pdf nebo 

Příjmení Jméno – životopis.pdf

Zdroj: https://www.canva.com 

NAŠE DOPORUČENÍ K PSANÍ ŽIVO-
TOPISU:

 ◆ Zvolte jednotný a jednoduchý formát 
a písmo. 

 ◆ Vynechte příliš barevných kombinací, 
v jednoduchosti je krása a pro oblast 
zdravotnictví to platí dvojnásob. Pro 
zvýraznění nadpisů doporučujeme 
použít maximálně dvě barvy.

 ◆ Text si vždy napište nejprve ve Wordu 
nebo jiném editoru pro psaní a zkon-
trolujte si pravopis a možné překlepy, 
které můžete snadno přehlédnout. 

 ◆ Využijte některé volně dostupné ša-
blony pro tvorbu životopisu navržené 
designéry s citem pro detail. Využít       
můžete například online portál Canva 
(www.canva.com).
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Rozhovor
S mediky na ulici

Kdo jsou Medici na ulici? Studentský spolek 
sdružující budoucí zdravotníky se zájmem
o problematiku bezdomovectví a poskyto-
vání zdravotní péče lidem v nouzi. Jak vypa-
dá jejich běžný den, co nejčastěji ošetřují
a na jakých místech je potkáte? O tom jsme 
si povídali se Sárou Zubinovou, studentku
4. ročníku všeobecného lékařství na 2. lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy.

Jak vypadá běžný den mediků na ulici
v terénu? 
V zásadě se pokaždé sejdeme v odpoledních 
či večerních hodinách chvíli před začátkem 
ošetřovny, připravíme si ošetřovatelský batoh 
a řekneme si s nováčky (mediky, kteří přišli 
ošetřovat poprvé) pár slov na úvod. Poté vyrá-
žíme do terénu. Nejčastěji ošetřujeme 
u metra na Vltavské, před budovou Hlavního 
nádraží či na náměstí Winstona Churchilla, 
kde současně probíhá i rozdávání jídla pod 
záštitou organizace Food not bombs, což je 
vyhovující, jelikož takto potkáváme nové kli-
enty, kteří si původně přišli jen pro jídlo,
a následně se nechají i ošetřit. Jedna ošetřov-
na trvá zhruba 2 hodiny ve skupině většinou 

 2-4 lidí, složené ze zkušených mediků a no-
váčků. Čas od času se k nám přidá i sociální 
pracovník, který může s klienty řešit problé-
my, netýkající se zdravotní stránky. 

Co nejčastěji u lidí na ulici ošetřujete?
S přehledem jsou nejčastější chronické 
rány typu bércový vřed, způsobené hlavně 
špatnou hygienou, chabou nutricí a dalšími 
komorbiditami klientů. Dalšími častými pro-
blémy, s kterými se na ulici potkáváme jsou 
plísňová onemocnění, abscesy či další infekč-
ní onemocnění. Sem tam přicházejí klienti
i s popáleninami a v zimě často s omrzlinami. 

Pokud jde o chronické rány, kde je důleži-
tá pravidelná péče, jak se Vám daří přimět 
pacienty k pravidelnému ošetření? 
Asi bych neřekla jednoslovně, že se všichni 
klienti řídí podle našich rad či naopak, stejně 
jako je tomu u pacientů, nežijících na ulici. 
I když musím uznat, že compliance našich 
klientů samozřejmě není zdaleka taková, ja-
kou bychom si přáli a potřebovali pro ideální 
řešení všemožných problémů, s nimiž
se klienti potýkají. Setkáváme se se skupinou 
lidí, kteří dlouhodobě docházejí na ošetřovny 
pravidelně a s tím se i aktivně zajímají, kde 
a v kolik hodin ošetřovny probíhají, aby mohli 
přijít příště, jelikož nám důvěřují a chápou, 
že je nyní pro ně velmi důležité docházet na 
převazy pravidelně a dodržovat alespoň ně-
která hygienická opatření. 
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Dále se u nás objevují klienti, kteří se u nás 
octnou spíše náhodou, například při ošetřo-
vání na náměstí Winstona Churchilla, kde si 
mnozí původně přijdou jen pro jídlo, ale ne-
váhají využít situace, když jsme hned vedle, 
a nechají se ošetřit. S těma už je spolupráce 
složitější, a stává se, že napříště už nedorazí,
i když se pokaždé snažíme jim vysvětlit jejich 
situaci a následky, které je čekají, pokud ne-
budou náš doporučený postup dodržovat.

Kdy spolek vznikl a kolik mediků u Vás pů-
sobí dnes? Je těžké najít nové dobrovolníky 
do Vašeho projektu?
S myšlenkou projektu přišla v roce 2013 teh-
dejší studentka 3. lékařské fakulty v Praze 
Andrea Pekárková. V jejich stopách pokračo-
vali studenti téže fakulty, dnes už vystudova-
ní lékaři, kteří vytvořili pevné vedení spolku. 
Časem se spolek rozrostl na všechny tři praž-
ské fakulty a dále i do Brna. Co se Prahy týče, 
do projektu se zapojuje okolo 20 pravidelně 
ošetřujících zkušených mediků, a dále další 
desítky nováčků. Zájem o zapojení se je ze 
strany mediků čím dál větší a dnes máme do 
soukromé facebookové skupiny přihlášených 
přes 700 potenciálních ošetřujících. Spolu-
práci nám nenabízejí pouze medici
a ostatní zdravotníci, ale i lidé jiných povolání, 
například sociální pracovníci.

Jak se změnila situace lidí na ulici během 
pandemie? A jak Vaše práce v tomto období?
Rozhodně to bylo náročnější období, musel 
se změnit postup práce a zpřísnily se hygie-
nické podmínky. Na ošetřovnách jsme napří-
klad museli začít nosit anticovidové obleky, 
respirátory, štíty a další vybavení, což nebylo 
vždy úplně pohodlné. Dále jsme se pokusili 
co nejvíce rozdávat klientům dezinfekce
a respirátory, a tím aspoň zajistit jistou pre-
venci šíření virového onemocnění mezi touto 
skupinou lidí. Velkým pozitivem bylo zařízení 
ubytování v hotelech pro COVID-19 pozitivní 
klienty, kteří tak kvůli izolaci v ubytovacím

zařízení neinfikovali další jedince komunity, 
v které se normálně pohybují, a které jsme 
zároveň mohli ošetřovat pravidelně a sledo-
vat průběh jejich zdravotního stavu.  

Medici v té době byli povoláni do nemoc-
nic, byl to problém pro zajištění Vašich 
aktivit nebo si studenti i přesto našli čas 
pro lidi bez domova?
Je pravda, že mnoho studentů ze spolku 
vypomáhalo v nemocnicích, ale ve výsledku 
se vždycky zvládlo sehnat dostatečný počet 
mediků. Chuť pomáhat se s covidem možná 
i zvýšila. 

Jaké nejnáročnější zkušenosti a zážitky
z terénu máte za sebou? 
Rozhodně nikdy nezapomenu na jednu
ze svých prvních vzpomínek z terénu,
kdy jsem se setkala s klientem, který přišel 
s oběma nohami plné červů a celkově byl 
naprosto v příšerném stavu, kvůli čemuž 
jsme následně volali záchranku, jelikož naše 
schopnosti a možnosti po moci na to byly 
příliš krátké. Nutno ale zmínit, že s tako-
výmto případem se nesetkáváme pokaždé. 
Nejnáročnější je pro mě však pokaždé po-
slouchat životní příběhy klientů a umět na 
to vhodně reagovat. Jako poslední příběh, 
který se mě opravdu dotkl, byl příběh bez-
domovkyně, která byla v minulosti znásil-
něna a do toho bojovala s rakovinou prsu. 
Takovéto příběhy se poslouchají opravdu



těžce, člověk si podle mého musí v sobě vy-
balancovat dávku empatie, ale zároveň
i umění si nebrat tyto příběh příběhy tolik
k srdci, jinak mu hrozí brzký syndrom vyho-
ření a pocit bezmoci, co se týče práce
s lidmi bez domova. 

V čem je práce s lidmi na ulici nejobtížnější 
a proč? Je těžké si vybudovat důvěru paci-
enta v tomto prostředí?
Já osobně beru jako nejobtížnější komuni-
kaci s klienty, zvláště pokud čeká na ošetře-
ní mnoho lidí, takže nemáte tolik času,
a ještě do toho nováčkům chcete ukázat
a vysvětlit, proč jste co a jak udělali, aby si
z ošetřovny odnesli toho co nejvíc, což vám 
klient, který se občas potřebuje spíš vypoví-
dat a neudrží moc dlouho jednu myšlenku, 
neulehčuje. Co se týče důvěry klientů, tak 
mě při mém začátku fungování ve spolku 
obecně překvapilo, že nám klienti podle 
mého spíše důvěřují, což je vlastně logické, 
když už za námi přijdou. Myslím, že je to 
ovlivněno jednak tím, že máme na ně více 
času, jelikož se zaměřujeme speciálně na 
pomoc právě jim na rozdíl od nemocnic. 
Mnozí z nich vám tvrdí, že se svými problé-
my přijdou raději za námi než do nemoc-
nice, jelikož opravdu stačí jen přijít a my 
jim pomůžeme, nemusí mít u nás kartičku 
pojištěnce, ani nic platit; za druhé si myslím, 
že důvěru si medici získávají i díky zapojení 
lidského přístupu ke klientovi. Jako důkaz 
důvěry ze strany klientů bych dále zmínila, 

že často zjišťuji, že se v této skupině lidí šíří 
informace o našem spolku velmi rychle,
a klienti doporučují dalším klientům si ne-
chat od nás pomoct, protože mnohdy je to 
ta nejjednodušší cesta, pokud se ovšem jed-
ná o něco, na co naše vědomosti a materiál 
stačí, mnohdy musíme totiž klienty posílat 
do nemocnice za odbornou pomocí. 

Na jakých místech Vás lidé mohou potkat?
Místa i časy ošetřoven se mohou v průběhu 
roku měnit, ale momentálně plánujeme po-
skytovat pomoc na ošetřovnách i v terénu
v pondělí od 14 hodin před budovou Hlavní-
ho nádraží, v úterý ve večerních hodinách
u metra na Vltavské, ve středu na Oddělení 
sociální prevence v ulici Karolíny Světlé
u PhDr. Pavla Pěnkavy od 15 hodin a v ne-
děli na náměstí Winstona Churchilla od 16 
hodin.

Jak se může do Vašeho projektu zapojit
veřejnost, je možné Vás nějak podpořit? 
Možností je více, mnoho lidí nás podporuje 
formou finančních příspěvků na náš trans-
parentní bankovní účet 2701855780/2010. 
Tyto peníze putují pouze na nákup ošetřo-
vatelského materiálu. Další způsob podpo-
ry může být sdílení našich facebookových 
stránek ,,Medici na ulici“ či instagramového 
profilu ,,medicinulici“. Forma podpory může 
být i materiální, často dostáváme od jednot-
livců či firem ošetřovatelský materiál jako 
jsou náplasti, obvazy či volně prodejné léky. 
Také bych ráda zmínila, že každý člověk,
ať už je zdravotník či ne, může podpořit 
naši práci tak, že nebude mít k lidem na 
ulici lhostejný přístup, a pokud uvidí na ulici 
bezdomovce, kterému by se hodila jakákoli 
pomoc, tak tuto příležitost podpory využije, 
ať už ho informuje o našich ošetřovnách
či mu pomůže jakkoli jinak.

Foto: Matěj Dubenský
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Představujeme zaměstnavatele

FORTMEDICA  je rodinná spo-
lečnost provozující soukromou ORL 
ambulanci s pěti pracovišti a odděle-
ní jednodenní ORL chirurgie v Praze. 
Naše pracoviště naleznete v Poliklini-
ce Modřany, Poliklinice Budějovická, 
Poliklinice Kartouzská, Poliklinice prof. 
Řeháka (Medpoint - Smíchov) a Uni-
care Medical Center (Bořislavka). Naši 
lékaři mluví anglicky, německy, špa-
nělsky, francouzsky, italsky, holandsky 
a rusky, ale i urdu, hindi, persky
a arabsky.
Cílem našeho týmu vysoce kvalifiko-
vaných lékařů je poskytování profesi-
onální péče na moderně vybavených 
pracovištích. Snažíme se o minima-
lizování nepříjemných a invazivních 
zákroků používáním nejnovějších do-
stupných technologií. Jako jedni
z mála v České republice tak napří-
klad provádíme operace plasmovou 

koblací, rinoseptoplastiku nebo la-
ryngologické vyšetření pomocí NBI 
technologie či vestibulární vyšetření 
Tetrax.
Chceme, aby prvotřídní soukromá 
zdravotní péče byla co nejdostupnější, 
proto neustále jednáme se zástupci 
pojišťoven o hrazení zákroků. V sou-
časnosti téměř všechny zdravotní 
pojišťovny finančně přispívají na ope-
rační výkony u nás prováděné.

FORTMEDICA



Na každém pracovišti se obsah trochu liší, 
ale základem je ambulantní práce.

Na pracovišti v Modřanech je navíc oddě-
lení jednodenní chirurgie, kde provádíme 
zákroky v režimu jednodenní péče na 
lůžku.

 ◆ Lékaři se mohou specializovat v ambu-
lantní chirurgii, vestibulární diagnosti-
ce, laryngologii nebo spánkové medicí-
ně.

 ◆ Sestry se mohou specializovat jako au-
diologické nebo perioperační sestry.

 ◆ Délka úvazku je vždy na domluvě. Pod-
porujeme zkrácené úvazky.

 ◆ Můžete se těšit na jednosměnný pro-
voz, žádné přesčasy a volné víkendy.

 ◆ Důležitý je také přátelský pracovní ko-
lektiv.

 ◆ Zaměstnanci mohou docházet na kur-
zy angličtiny.

 ◆ Několikrát do roka pořádáme i dal-
ší vzdělávací kurzy, obvykle spojené           
s teambuildingem.
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Naše činnost začala v roce 1994 malou 
privátní ordinací a postupně jsme se 
rozrostli do pěti ambulancí a oddělení 
jednodenní chirurgie. V roce 2004 jsme 
začali provádět operace v lokální a cel-
kové anestezii na oddělení jednodenní 
chirurgie v Modřanech. Za 16 let jsme 
provedli již přes 15 000 operací v celkové 
anestezii, z toho 4500 operací nosní man-
dle plazmou.
Našimi nejčastějšími pacienty jsou děti.
U nich je potřeba citlivého přístupu, 
proto nabízíme rodičům možnost zůstat 
s dítětem na sále při jeho uspávání a být 
u něho, až se bude probouzet na poo-
peračním pokoji. Díky tomu nemusí být 
operace pro dítě vůbec traumatickým 
zážitkem.
Naše pracoviště spolupracuje s vysoce 
specializovanými univerzitními klinika-
mi v České republice i v zahraničí. Tímto 
zajišťujeme našim pacientům maximál-
ní možnou diagnostiku a léčbu. Samo-
zřejmostí jsou u nás tzv. second opinion 
vyšetření (názor druhého odborníka).

Co děláme a kdo jsou naši 
pacienti

Jak vypadá práce ve 
FortMedica
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 ◆ Základem je hodinová mzda, při-
čemž přihlížíme k dosavadním zku-
šenostem a specializaci. Tu obvykle 
doplňuje výkonové motivační ohod-
nocení na míru dané pozici.

 ◆ Průměrný výdělek přepočtený na 
hodinu je v našem oboru nadstan-
dardní.

 ◆ Jednou za půl roku zpravidla dostá-
vají pracovníci odměny v závislosti 
na zisku firmy.

 ◆ Za každý odpracovaný den máte ná-
rok na příspěvek na stravování.

 ◆ Energii budete moci načerpat bě-
hem 5 týdnů dovolené.

 ◆ I zdravotníci mohou být nemocní, 
proto poskytujeme 2 sick days roč-
ně.

 ◆ Po domluvě nabízíme také příspěvek 
na doplňkové penzijní spoření.

Jak bývají pracovníci za 
svou práci odměněni

Podporujeme celoživotní 
vzdělávání
Lékaři, sestry i další pracovníci FortMe-
dica se několikrát ročně účastní odbor-
ných konferencí a seminářů jak v České 
republice, tak v zahraničí. Díky tomu se 
neustále rozšiřuje nabídka námi nabíze-
ných služeb a samozřejmě také kvalita 
prováděných vyšetření a chirurgických 
zákroků. Z posledních let můžeme zmínit 
například NBI Workshop v Janově, Itálie 
(2019), CEORL-HNS 2019 v Brusselu, Kon-
gres Hyperbarické a Letecké Medicíny 
v Liblicích (2019) či každoroční Otoneu-
rologický Kongres, který od roku 2020 
FortMedica spolupořádá. Kromě toho
od roku 2016 organizujeme odborný se-
minář Modřanské odpoledne přímo
v prostorách našeho modřanského pra-
coviště. Tematicky se seminář věnuje růz-
ným oblastem z oboru otorinolaryngolo-
gie a mezioborové spolupráce. Pro naše 
zaměstnance ve spolupráci s odborníky 
pořádáme vzdělávací semináře na téma 
komunikace s pacienty, první pomoci 
atd. a samozřejmostí je i výuka angličtiny 
přímo na pracovišti.
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Pracovní příležitosti FortMedica

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

Do našeho týmu zapadnete, pokud…
 ◆ jste proaktivní a samostatní

 ◆ máte chuť se vzdělávat a zlepšovat

 ◆ změny vnímáte pozitivně – neustále 
totiž zlepšujeme naše systémy, rozši-
řujeme portfolio nabízených služeb, 
rekonstruujeme pracoviště apod.

 ◆ máte smysl pro humor

 ◆ máte týmového ducha

 ◆ občasnou změnu pracovní pozice 
nebo pracoviště v případě potřeby 
berete jako zpestření

 ◆ dorozumíte se s pacienty anglicky 
(nebo jste ochotni se angličtinu do-
učovat)

ORL lékař/ka 
do soukromé ambulance v Praze
FortMedica

Máte atestaci v oboru ORL a hledáte práci, ve 
které vám umožní se v oboru dále vzdělávat
 a rozvíjet? Chcete být součástí týmu jednoho
z největších soukromých ORL pracovišť v ČR a po-
skytovat prvotřídní péči na moderně vybavených 
pracovištích? Pokud ano, rádi bychom vám nabídli 
místo lékaře / lékařky ve FortMedica, s.r.o. Více 
informací na webu.

Placené ambulantní praxe v Praze
pro neatestované ORL lékaře
FortMedica

Vzděláváte se právě v Otorinolaryngologickém 
kmeni nebo už si plníte specializační výcvik 
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku? 
Rádi byste si vyzkoušeli ambulantní provoz
v moderně vybaveném soukromém ORL pra-
covišti v Praze? Pokud ano, rádi bychom vám 
nabídli placenou praxi ve FortMedica, s.r.o. 
Více informací na webu.
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Nabídka
Placené ambulantní praxe 
v Praze pro neatestované 
ORL lékaře

Vzděláváte se právě v Otorinolaryngo-
logickém kmeni nebo už si plníte spe-
cializační výcvik Otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku? Rádi byste si 
vyzkoušeli ambulantní provoz v mo-
derně vybaveném soukromém ORL 
pracovišti v Praze? Pokud ano, rádi 
bychom vám nabídli placenou praxi ve 
FortMedica, s.r.o.

Jak by mohla vypadat naše spoluprá-
ce? 

 ◆ Nad rámec vašeho úvazku v nemoc-
nici je možné docházet na několik 
dní   v měsíci do naší ORL ambulan-
ce.

 ◆ Práce je vhodná i pro lékaře na rodi-
čovské dovolené, kteří hledají zkrá-
cený úvazek.

 ◆ Vaše volné dny nahlásíte cca 1 měsíc 
dopředu naší staniční sestře, která 
vám na daný den zajistí zkušenou 
sestru. 

 ◆ Ordinační hodiny si volíte sami, není 
žádné minimum odpracovaných 
hodin.

 ◆ Místem pracoviště je Poliklinika 
Modřany nebo Poliklinika Budějovic-
ká, kde je vždy přítomen atestovaný 
lékař ve vedlejší ordinaci pro případ 
konzultace.

Jak si představujeme ideálního kandidáta? 

 ◆ Především máte zájem o obor ORL      
a po promoci jste se zapsali do speci-
alizačního oboru Otorinolaryngologie   
a chirurgie hlavy a krku. 

 ◆ Momentálně pracujete v nemocnici, 
kde se vzděláváte v kmeni nebo ve 
specializaci a rádi byste si vyzkoušeli 
ambulantní provoz. 

 ◆ Nebo jste na rodičovské dovolené        
a hledáte flexibilní práci v ambulanci 
na zkrácený úvazek. 

 ◆ Jste samostatní, zodpovědní a pro-
aktivní, máte kladný vztah k (nejen) 
dětským pacientům. 

 ◆ Máte chuť se vzdělávat a zlepšovat. 

 ◆ Máte smysl pro humor a týmového 
ducha. 

 ◆ Dorozumíte se s pacienty anglicky 
(nebo jste ochotni se angličtinu do-
učovat).

Jak budete za svou práci odměněni? 

 ◆ U lékařů bývá základem hodinová 
mzda, přičemž přihlížíme k dosavad-
ním zkušenostem a specializaci. Tu 
doplňuje výkonové motivační ohod-
nocení.  

 ◆ Hrubá hodinová mzda absolventů za-
číná na 400 Kč, u lékařů se základním 
kmenem na 500 Kč. 
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 ◆ Jednou za půl roku zpravidla dostá-
vají pracovníci odměny v závislosti na 
zisku firmy. 

 ◆ Za každý odpracovaný den máte ná-
rok na příspěvek na stravování. 

 ◆ Po domluvě nabízíme také příspěvek 
na doplňkové penzijní spoření. 

 ◆ Hodit se může také sleva do lékárny 
nebo zprostředkování vyšetření na 
spolupracujících pracovištích. 

Podporujeme celoživotní vzdělávání  
Lékaři, sestry i další pracovníci FortMedi-
ca se několikrát ročně účastní odborných 
konferencí, seminářů a workshopů jak 
v České republice, tak v zahraničí. Díky 
tomu se neustále rozšiřuje nabídka námi 
nabízených služeb a samozřejmě také 
kvalita prováděných vyšetření a chirurgic-
kých zákroků. 
Z posledních let můžeme zmínit napří-
klad NBI Workshop v Janově, Itálie (2019), 
CEORL-HNS 2019 v Bruselu, Kongres 
Hyperbarické a Letecké Medicíny v Libli-
cích (2019) či každoroční Otoneurologický 
Kongres, který od roku 2020 FortMedica 
spolupořádá.  
Kromě toho od roku 2016 organizujeme 
odborný seminář Modřanské odpoledne 
přímo v prostorách našeho modřanského 
pracoviště. Tematicky se seminář věnuje 
různým oblastem z oboru otorinolaryn-
gologie a mezioborové spolupráce.
Pro naše zaměstnance ve spolupráci
s odborníky pořádáme vzdělávací semi-
náře na téma komunikace s pacienty, prv-
ní pomoci atd. a samozřejmostí je i výuka 
angličtiny přímo na pracovišti. 

Proč pracovat právě ve FortMedica?
FORTMEDICA je rodinná společnost pro-
vozující soukromou ORL ambulanci s pěti 
pracovišti a oddělení jednodenní ORL chi-
rurgie v Praze. Naše pracoviště naleznete 
v Poliklinice Modřany, Poliklinice Budějo-
vická, Poliklinice Kartouzská, Poliklinice 
prof. Řeháka (Medpoint – Smíchov)
a Unicare Medical Center (Bořislavka). 
Cílem našeho týmu vysoce kvalifikova-
ných lékařů je poskytování profesionální 
péče na moderně vybavených pracoviš-
tích. Snažíme se o minimalizování nepří-
jemných a invazivních zákroků používá-
ním nejnovějších dostupných technologií. 
Jako jedni z mála v České republice tak 
například provádíme operace plasmovou 
koblací, komplexní rinoseptoplastiku, lary-
ngologické vyšetření pomocí NBI techno-
logie či vestibulární vyšetření Tetrax. Za 16 
let jsme provedli již přes 15 000 operací
v celkové anestezii, z toho 4500 operací 
nosní mandle plazmou. Naši lékaři se mo-
hou specializovat v jednodenní chirurgii, 
vestibulární a tinnitus diagnostice, laryn-
gologii nebo spánkové medicíně. Zaklá-
dáme si na lidském a přátelském přístupu 
jak k pacientům, tak zaměstnancům.

Více informací a kontaktní údaje najdete na našem webu.



Představujeme pracoviště
ANESTEZIOLOGICKO – RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RÁJ
Oddělení ARO v naší nemocnici je součástí 
strategických oborů naší nemocnice. Jsme 
akreditovaným pracovištěm umožňující vzdě-
lávání lékařů, s možností dalšího specializač-
ního vzdělávání. Náš tým se skládá z lékařů, 
všeobecných sester, zdravotnických záchraná-
řů, ošetřovatelů a sanitářů. 
„Tvoříme jeden tým, spoléháme na sebe.         
O vypjaté chvilky u nás není nouze a jsem 
pyšná že jsme skvělá parta, když je potřeba, 
podržíme se.“ říká vrchní sestra ARO oddělení, 
Marcela Robotková.

Péči, kterou pacientům poskytujeme je vel-
mi pestrá a různorodá a zahrnuje:

Anesteziologickou péči, která spočívá v péči 
o pacienta před operací, během operace              
a v rámci ranné pooperační péče. Anesteziolo-
gický tým je součástí operačního týmu a úzce 
spolupracuje s operatéry. Běžný anesteziolo-
gický tým tvoří jeden lékař a jedna sestra.

Resuscitační péči o pacienta na lůžku od-
dělení ARO, součástí péče je zajišťování péče        
o pacienty při selhávání vitálních funkcí. Oddě-
lení je boxového typu, je trvale přítomen lékař. 
Oddělení je nadstandartně přístrojově vybave-
no, včetně přístrojů pro kontinuální eliminaci. 
Umíme dělat bronchoskopie a máme vlastním 
ROTEM a biochemický analyzátor.
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Urgentní resuscitační péče, v rámci celého 
areálu nemocnice. Kolegové z oddělení ARO 
zajišťují resuscitační péči na všech oddělení      
v rámci nemocnice. 

Ambulance bolesti je specializace, která řeší 
problematiku pacientů s chronickými bolest-
mi. Péče spočívá v aplikaci správných léků, 
které zmírňují bolest nebo ji zcela ztiší. 

„Rád bych na svém oddělení přivítal 2-3 ab-
soloventy. Jsme mladý tým, který bude rád 
předávat zkušenosti formou, která je záživ-
ná, pestrá a umožní lékařům jejich profesní 
i osobní rozvoj. Podporuji vzdělávání svých 
lékařů, jsem fanoušek multioborového pojetí 
medicíny a podpořím každý dobrý nápad“ 
říká primář oddělení ARO, MUDr. Miroslav 
Zajíček.

Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji kromě 
odborného zázemí nabízí mladým lékařům      
a sestrám zázemí i v oblasti pestrých finanč-
ních i nefinančních benefitů. Nedílnou sou-
částí je i nabídka výhodného bydlení v měst-
ských, nově rekonstruovaných bytech, bohaté 
společenské aktivity pro zaměstnance. 

ZAVOLEJ A ZASTAV SE ZA NÁMI!
MUDr. Miroslav Zajíček Marcela Robotková
primář oddělení  vrchní sestra oddělení
775 693 999   735 764 873
zajicekm@nspka.cz  robotkova@nspka.cz



Všeobecná/praktická sestra
na různá oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Novým kolegyním a kolegům nabízíme možnost 
uplatnění v širokém spektru oborů napříč ce-
lou nemocnicí. Bude na Vás, zdali se rozhodnete 
pracovat na ambulanci, lůžkovém oddělení nebo 
na jednotce intenzivní péče. Otevřené dveře u nás 
mají zkušení profesionálové i čerství absolventi. 
Neváhejte nás kontaktovat a probrat možnosti 
Vašeho uplatnění ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové! Nástup možný dle dohody.

Pracovní nabídky
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Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

 Sesterské pozice

Všeobecná/praktická sestra
do Domova pro válečné veterány ÚVN
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

V Domově Vlčí mák zažijete výjimečný charakter 
práce. Pečujeme o mimořádné klienty – převážně 
o válečné veterány, zejména druhoválečné, kteří 
nasazovali životy v bojích za osvobození a mír
v naší zemi. Nabízíme: 6 týdnů dovolené + 3 dny 
navíc, ubytování pro mimopražské, hrazenou 
supervizi, jógu, kondiční cvičení a další benefity. 
Nástup po dohodě.

Všeobecná sestra/zdrav. záchranář
pro nový urgentní příjem 
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj

Budujeme nový urgentní příjem – pojď do toho 
s námi! Rozšiřujeme náš zkušený tým. Hledáme 
všeobecné sestry/zdravotnické záchranáře, pozice 
je vhodná i pro absolventy. Na výši nástupního/pře-
stupního bonusu se domluvíme. Co je u nás samo-
zřejmostí: zajímavé platové ohodnocení, flexibilní 
úvazek, skvělá vrchní, fajn vedoucí lékař se zkuše-
nostmi ze zahraničí. Nástup po dohodě.

Všeobecná sestra/zdravotnický
záchranář na KARIM
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

Přijmeme všeobecné sestry nebo zdrav. záchra-
náře na Kliniku anesteziologie, resuscitace a int. 
medicíny. Aktuálně obsazujeme pozice na: násled-
né intenzivní péči, jednotku intenzivní péče KARIM 
a na stanici anesteziologie. Specializace a praxe
v oboru intenzivní péče není podmínkou. Nabí-
zíme: propracovaný adaptační proces, širokou 
nabídku benefitů. Nástup možný dle dohody.

Všeobecná/praktická sestra
nebo zdrav. záchranář
na Kardiologickou kliniku
Fakultní nemocnice v Motole

Přijmeme všeobecné/praktické sestry nebo zdra-
votnické záchranáře na Kardiologickou kliniku. 
Kolegy či kolegyně hledáme do jednosměnného 
provozu na ambulanci a na sály, do nepřetržitého 
provozu pak na standardní a JIP oddělení. Nabízí-
me: širokou nabídku zaměstnaneckých benefitů, 
zázemí velké a stabilní nemocnice, možnost další-
ho vzdělávání a růstu. Nástup možný ihned nebo 
po dohodě.

Všeobecná/praktická sestra
nebo zdrav. záchranář
do Dětského kardiocentra
Fakultní nemocnice v Motole

Jsme jediné Komplexní kardiovaskulární cent-
rum pro děti v ČR. Zabýváme se především dia-
gnostikou a léčbou vrozených srdečních vad u dětí. 
Hledáme parťáky, kteří se nebojí práce s dětmi
a které těší pocit z dobře odvedené práce. Zkrátka 
potřebujeme někoho, kdo DĚLÁ PRÁCI SRDCEM. 
Pracovat můžete na standardním oddělení, JIP 
nebo na sále, v jednosměnném nebo nepřetržitém 
provozu. Nástup možný ihned.

Moravskoslezský kraj

Hlavní město Praha

Hlavní město PrahaHlavní město Praha

Královéhradecký kraj

Hlavní město Praha



Všeobecná sestra 
Refrakční a laserové centrum
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult. nemocnice Praha

Přijmeme sestru do ranního provozu. V rámci 
refrakčního centra najdete zajímavou specializova-
nou práci s dostatkem času na pacienty. Chcete spolu 
s námi pracovat s nejmodernějšími přístroji
a sledovat technologický progres v oftalmologii? Na 
naší klinice budete mít možnost rozvoje a vzdělávání. 
Řada našich sester se aktivně zapojuje v přednáškové 
a publikační činnosti. Nástup možný po dohodě.
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Všeobecná/praktická sestra 
Oddělení rehabilitační medicíny
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

Proč pracovat na rehabilitaci? Naše oddělení je 
kompletně vybaveno a přizpůsobeno ke včasné 
léčbě pacientů po úrazech, operacích a dalších 
akutních onemocněních pohybové a nervové 
soustavy (včetně vodoléčby a elektroléčby). Mimo 
rehabilitačních lékařů a zdravotních sester se paci-
entům věnují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický 
logoped a ošetřovatelský personál vyškolený v re-
habilitačním ošetřování. Nástup po dohodě.

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

 Sesterské pozice

Všeobecná/praktická sestra 
nebo zdravotnický záchranář
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Láká Vás práce na intenzivních jednotkách nebo 
dáváte přednost lůžkovým oddělením?
Nabízíme volná pracovní místa v ošetřovatelském 
sektoru napříč celou nemocnicí!
Přijeďte se za námi podívat a vyberte to pravé
místo pro Vás! 
Přivítáme jak zkušené kolegy, tak čerstvé absol-
venty! Nástup možný po dohodě.

Všeobecné sestry 
na lůžková oddělení
Fakultní nemocnice v Motole

Nabízíme možnost uplatnit se v širokém spektru 
oborů napříč nemocnicí. Naše nemocnice po-
skytuje základní, specializovanou a superspeciali-
zovanou zdravotní péči a služby všem generacím 
pacientů - dětem, dospělým a seniorům. Můžete si 
vybrat, zda budete pracovat s dětmi či dospělými 
pacienty, v interních či chirurgických oborech, na 
standardním či intenzivním lůžkovém oddělení.
Nástup po dohodě.

Všeobecné sestry 
do nepřetržitého provozu
Kroměřížská nemocnice a.s.

Hledáme všeobecné sestry pro jednotku intenziv-

ní péče (interní JIP + chirurgická JIP + urologická 

JIP), pro oddělení interní, chirurgické, neurologic-

ké, ortopedické a ošetřovatelské péče do Interní 

oddělení. Jsme nemocnice s bohatou tradicí

a výbornou dopravní dostupností. Stejně tak umí-

me pomoci se zajištěním bydlení přímo v Kroměří-

ži. Nástup možný po dohodě.

Všeobecná/Praktická sestra
na lůžková oddělení
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Co Vás u nás v Uherskohradišťské nemocnici 
čeká? Budete pracovat na standardním lůžkovém 
oddělení či na lůžkách intenzivní péče, budete 
poskytovat ošetřovatelskou péči v rozsahu kompe-
tencí všeobecné/praktické sestry definované vy-
hláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků. Můžeme zaručit jistou práci a zaměst-
nanecké benefity. Nástup po dohodě.

Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Zlínský kraj

Liberecký kraj

Hlavní město Praha Hlavní město Praha



Lékař/ka
tkáňové ústředny
Fakultní nemocnice Hradec Králové

V tkáňové ústředně se specializujeme na procesy 
konzervace lidských krvetvorných buněk používa-
ných při transplantacích v hematologii a procesy 
konzervace lidských tkání k využití v chirurgických 
oborech. Požadujeme: VŠ vzdělání (všeobecné 
lékařství), atestace/kmen výhodou. Nabízíme: va-
riabilní práci v jediném státním multiorgánovém 
centru v ČR, možnost další profilace dle zájmu. 
Nástup dle dohody.
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 Lékařské pozice

ORL lékař/ka 
do soukromé ambulance v Praze
FortMedica

Máte atestaci v oboru ORL a hledáte práci, ve 
které vám umožní se v oboru dále vzdělávat
a rozvíjet? Chcete být součástí týmu jednoho 
z největších soukromých ORL pracovišť v ČR a po-
skytovat prvotřídní péči na moderně vybavených 
pracovištích? Pokud ano, rádi bychom vám nabídli 
místo lékaře / lékařky ve FortMedica, s.r.o. Více 
informací na webu.

Lékař/ka 
na ARO oddělení
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj

Hledáme posilu pro tým ARO oddělení.
Naše ARO oddělení patří mezi moderně vybave-
ná a akreditované pracoviště. Zajišťujeme péči 
o pacienty v kritickém stavu a bezprostředním 
ohrožením života pro spádové oblasti. Zajišťujeme 
anesteziologickou péči na pěti operačních sálech 
a komplementech jednotlivých oddělení. Jsme 
skvělá parta, která drží spolu a rádi Tě vezmeme 
mezi sebe! 

Placené ambulantní praxe v Praze
pro neatestované ORL lékaře
FortMedica

Vzděláváte se právě v Otorinolaryngologickém 
kmeni nebo už si plníte specializační výcvik 
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku? 
Rádi byste si vyzkoušeli ambulantní provoz
v moderně vybaveném soukromém ORL pra-
covišti v Praze? Pokud ano, rádi bychom vám 
nabídli placenou praxi ve FortMedica, s.r.o. 
Více informací na webu.

Lékař/ka na Oddělení
ambulantních provozů
Fakultní nemocnice Hradec Králové

V Oddělení ambulantních provozů zajišťujeme 
ambulantní činnost interních klinik. Požadujeme 
VŠ vzdělání a ukončený interní kmen. Nabízíme 
práci bez ústavních pohotovostních služeb, v ne-
akutním provozu, možnost sjednání zkráceného 
úvazku dle Vašich potřeb nebo spolupráci např. 
1-2 dny v týdnu. Pozice je vhodná i pro zájemce na 
RD a chtějí zůstat v kontaktu s oborem. Nástup dle 
dohody.

Lékař/ka v oboru 
Gynekologie-Porodnictví
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj

Těšíme se na novou lékařskou posilu v oboru gy-
nekologie a porodnictví! Pro naše moderní gyne-
kologicko-porodní oddělení hledáme v vhodného 
kolegu/yni, který se společně s námi aktivně zapojí 
do péče o naše pacienty. Oceníme zkušenosti ko-
legy po atestaci, absolventům LF se rádi budeme 
věnovat. Patříme mezi špičkově vybavená pracoviš-
tě v regionu. Nástup možný po dohodě.

Moravskoslezský kraj

Královéhradecký kraj

Moravskoslezský kraj

Královéhradecký kraj

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha



Fyzioterapeut/ka 
do Krajské nemocnice Liberec
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Rozšiřujeme fyzioterapeutický tým! Pomáháme
s návratem do života pacientům po úrazech a ope-
racích pohybového aparátu, cévních mozkových 
příhodách, po úrazech mozku a periferních nervů
a pacientům s poruchami funkce či bolestmi páteře. 
Naše ambulantní část zajišťuje komplexní léčebnou 
rehabilitační péči pro pacienty hospitalizované na 
lůžkách všech oddělení v návaznosti na léčebné 
programy a operativu. Nástup možný po dohodě.
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Porodní asistentky na Gynekolo-
gicko-porodnickou kliniku
Fakultní nemocnice v Motole

Naše klinika poskytuje péči v celostátní působ-
nosti a v celém rozsahu oboru gynekologie
a porodnictví, včetně specializovaných vyšetření 
i chirurgických výkonů. Kolegyně či kolegy hle-
dáme do nepřetržitého provozu na operační sál, 
porodní sál, oddělení šestinedělí, oddělení riziko-
vého těhotenství a standardní oddělení. Nástup 
možný ihned.

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

 Ostatní nelékařské pozice

Radiologický asistent 
na Úsek radiační onkologie
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Pro úsek Radiační onkologie hledáme nového 
kolegu nebo kolegyni.
Nabízíme uplatnění na moderně vybaveném pra-
covišti, v přátelském kolektivu s možností dalšího 
vzdělávání a rozvoje. Poskytujeme léčbu ionizují-
cím zářením pacientům se zhoubnými novotvary 
všech lokalizací a s přesně vymezeným spektrem 
nenádorových chorob. Rutinně využíváme nejmo-
dernější ozařovací techniky. 

Radiologičtí asistenti 
na oddělení FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole

Nabízíme různorodé uplatnění na několika 

pracovištích: Klinice zobrazovacích metod, Onko-

logické klinice nebo Klinice nukleární medicíny. 

Nabízíme možnost dalšího vzdělávání a odborného 

růstu, zázemí velké a stabilní nemocnice a boha-

tou nabídku zaměstnaneckých benefitů. Nástup 

možný po dohodě.

Ergoterapeut/ka 
na novou kliniku
Neurorehabilitační centrum Astra

Přijmeme ergoterapeut(k)y do nového neuro-
rehabilitačního centra. K ambulantní i intenzivní 
neurorehabilitaci využíváme nejmodernější svě-
tové koncepty INFS - TheraSuit, oblečkový systém 
TheraTogs, M.A.C. Integrated, Ergo4Brain a další. 
Naším cílem je poskytnout všem klientům zkušený 
tým terapeutů, světové neurorehabilitační metody, 
špičkové vybavení, rodinné prostředí
a individuální přístup ke každému klientovi. Ná-
stup možný po dohodě.

Fyzioterapeut/ka 
na novou kliniku
Neurorehabilitační centrum Astra

Přijmeme fyzioterapeut(k)y do nového neuro-
rehabilitačního centra. K ambulantní i intenzivní 
neurorehabilitaci využíváme nejmodernější svě-
tové koncepty INFS - TheraSuit, oblečkový systém 
TheraTogs, M.A.C. Integrated, Ergo4Brain a další. 
Naším cílem je poskytnout všem klientům zkušený 
tým terapeutů, světové neurorehabilitační metody, 
špičkové vybavení, rodinné prostředí
a individuální přístup ke každému klientovi. Ná-
stup po dohodě.

Hlavn íměsto Praha

Liberecký kraj

Hlavní město Praha Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Liberecký kraj
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