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HR poradna

Nastupujete do zdravotnictví, ale neví-
te, jaký plat očekávat a na jaké příplat-
ky máte nárok? Připravili jsme pro Vás 
přehled příplatků ve zdravotnictví.

DRUHY PŘÍPLATKŮ

1. Příplatek za práci ve ztížených pracov-    
    ních podmínkách

2. Zvláštní příplatek

3. Příplatek za práci přesčas

4. Příplatky za práci v noci, o víkendu

     a ve svátek

5. Odměny za pracovní pohotovost

6. Osobní ohodnocení

Nyní se podíváme na každou ze skupin 
podrobněji.

1. PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÉ PRACOVNÍ 
PODMÍNKY (TZV. RIZIKOVÝ PŘÍPLATEK)

 ◆ nároková složka platu při splnění sta-
novených podmínek

 ◆ v soukromé sféře ve výši 10% minimál-
ní mzdy

 ◆ ve státní sféře ve výši 5% minimální 
mzdy, resp. je stanovena příslušným 
nařízením vlády ve výši 500,- Kč až 
1800,- Kč

Nejčastěji jde tedy o zdravotníky pracující 
na pracovištích: radiodiagnostické, in-
fekční, operační sály, patologie aj.

Legislativa: Zákoník práce §128, §117, zá-
kon 567/2006 Sb., nařízení vlády 341/2017 
Sb.

2. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK

Zvláštní příplatky náleží zaměstnancům, 
kteří čelí nejvyšší míře neuropsychic-
ké zátěže. Příplatek určí zaměstnavatel          
v rámci rozpětí příplatku stanoveného 
pro příslušnou skupinu prací. Výše za-

Příplatky ve zdravotnictví 
přehledně

„Pracovní portál pro lidi, 
kteří hledají práci a chtějí vědět víc.“
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3. PŘÍPLATEK ZA PRÁCI PŘESČAS

 ◆ nároková složka platu příslušící za-
městnancům za práci přesčas

 ◆ 25 % průměrného hodinového výdělku 

 ◆ 50 % průměrného hodinového výděl-
ku ve dnech nepřetržitého odpočinku 
zaměstnance v týdnu

Příklad: 
Pracujete v jednosměnném provozu od 
pondělí do pátku. Ve všední den musí-
te zůstat pracovat přesčas od 16.00 do 
19.00 hod. Váš průměrný plat je 400 Kč/
hod., za práci přesčas dostanete navíc 
25% příplatek (+100 Kč/hod.).
Celkem tedy obdržíte 3 x 500 Kč/hod., 
tzn. celkem 1 500 Kč.

Pokud pracujete přesčas, máte ze záko-
na nárok na tyto příplatky. Zaměstnan-
ci mají primárně nárok na proplacení 
těchto příplatků, lze je ale také řešit tzv. 
náhradním volnem, vždy po vzájemné 
domluvě mezi zaměstnancem a zaměst-
navatelem. Maximální objem přesčasové 
práce činí 416 hodin ročně. Z toho 150 
hodin ročně může zaměstnavatel nařídit, 
další hodiny nad 150 jsou předmětem 
vzájemné domluvy. Do tohoto limitu se 
nepočítá přesčasová práce, za kterou 
bylo čerpáno náhradní volno.

Je běžnou praxí, že ve zdravotnictví za-
městnanci často odpracují mnohem více 
přesčasů, než stanovuje zákon. V praxi se 
pak můžete setkat s tím, že zaměstnava-
telé uzavírají se svými zaměstnanci další 
dohody o pracovní činnosti na výkon 
další práce. 

Legislativa: (§ 127 ZP u platu a 114 ZP u mzdy)

 ◆ I. skupina: 500 až 1 300 Kč (práce vy-
konávané střídavě v různých směnách       
v rámci dvousměnného provozního 
režimu),

 ◆ II. skupina: 750 až 2 500 Kč (práce vy-
konávané střídavě v různých směnách       
v rámci třísměnného nebo nepřetržité-
ho provozního režimu),

 ◆ III. skupina: 1 250 až 5 000 Kč (pravidel-
né poskytování zdravotních služeb zdra-
votnickými pracovníky vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání bez 
odborného dohledu v rozsahu alespoň 
3 hodin po sobě jdoucích u poskytova-
telů zdravotních služeb lůžkové péče     
v době), 

 ◆ IV. skupina: 1 880 až 7 500 Kč - soustav-
né poskytování zdravotních služeb na 
následujících pracovištích:

1. operačních a porodních sálech,

2.  anesteziologicko–resuscitačních 
odděleních a odděleních urgentního 
příjmu,

3.  jednotkách intenzivní péče,

4. onkologických odděleních,

5. v psychiatrických a gerontologických 
odděleních lůžkových zařízení,

6.  v samostatných oš. odděleních pro 
osoby upoutané na lůžko nebo vyža-
dující jinou náročnou oš. péči, případ-
ně v samostatných oš. odděleních pro 
ošetřování osob s demencí, s tělesným 
nebo mentálním postižením.

Legislativa: § 8 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů 
pracovních podmínek do skupin stanoví přílo-
ha č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
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Příklad: 
Pracujete v jednosměnném provozu od 
pondělí do pátku, 8 hodin denně.
Na pondělí připadá státní svátek, ale Vy 
tento den také pracujete. Váš průměrný 
plat je 400 Kč/hod., za práci ve svátek 
získáte buď 1 den náhradního volna 
nebo příplatek.
Ten by činil 8 x 400 Kč, celkem 3 200 Kč 
k Vašemu běžnému platu.

Příplatky se při výpočtu platu sčítají.

Příklad: 
Pracujete v jednosměnném provozu od 
pondělí do pátku. O víkendu však mu-
síte zaskočit za kolegu na noční směně. 
Váš průměrný výdělek je 400 Kč/hod.
Za práci o víkendu Vám náleží navíc 25% 
příplatek (+ 100 Kč/hod.), ale také 20% 
příplatek za noční směnu (+ 80 Kč/hod.) 
a dále 50% příplatek za práci přesčas    
(+ 200 Kč/hod.). Váš hodinový plat za 
tuto směnu bude 780 Kč/hod.

Váš hodinový plat za tuto směnu bude 
780 Kč/hod. 

5. ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST 

Pracovní pohotovost je vykonávána 
mimo pracoviště (mimo pracovní dobu) 
a náleží za ni odměna ve výši 10 % prů-
měrného hodinového výdělku za hodinu 
pracovní pohotovosti.

Legislativa: § 140 Zákoníku práce

6. OSOBNÍ PŘÍPLATEK NEBO OSOB-
NÍ OHODNOCENÍ

 ◆ nenároková složku platu sloužící               
k ocenění dlouhodobých pracovních 
výsledků

 ◆ částka až do výše 50 % nejvyššího tari-
fního platu v dané platové třídě

Legislativa: § 131 Zákoníku práce

4. PŘÍPLATKY ZA NOČNÍ PRÁCI, 
PRÁCI O VÍKENDU A VE SVÁTEK

Příplatek za noční práci

 ◆ nároková složka platu příslušící za-
městnanci za práci v čase mezi           
22. a 6. hodinou

 ◆ 20 % průměrného hodinového výděl-
ku zaměstnance v platové sféře 

 ◆ 10 % průměrného hodinového výdělku 
zaměstnance ve mzdové sféře

Příplatek za práci v sobotu a v neděli 

 ◆ nároková složka platu příslušící za-
městnanci za každou hodinu práce     
v sobotu a v neděli

 ◆ 25 % průměrného hodinového výděl-
ku zaměstnance v platové sféře

 ◆ 10 % průměrného hodinového výdělku 
zaměstnance ve mzdové sféře

Příplatek za práci ve svátek 

 ◆ nároková složka platu náležící za-
městnanci za každou hodinu práce              
ve svátek

 ◆ 100 % průměrného hodinového výděl-
ku zaměstnance

Zde ale zákoník práce určuje jiný postup 
oproti práci přesčas. Primárně náleží 
zaměstnanci za práci ve svátek náhradní 
volno v rozsahu vykonané práce. Pokud 
se zaměstnanec se zaměstnavatelem 
dohodne, pak je práce ve svátek s pří-
platkem ve výši průměrného výdělku. 
Zaměstnanec obdrží tedy svou mzdu           
a k tomu navíc příplatek ve výši průměr-
ného výdělku.
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Rozhovor
S Hankou o práci 
všeobecné sestry z Čech
v Sadské Arábii
Hanka Šlechtová je všeobecná sestra. 
Více než půl roku pracuje v nemocnici na 
transplantační jednotce v Saudské Arábii. 
Předtím byla zaměstnána čtyři roky na me-
tabolické jednotce intenzivní péče ve Fa-
kultní nemocnici v Motole. Co ji přivedlo do 
města Jeddah, vzdáleného téměř 4 000 km 
od domova? Jaké jsou tu pracovní podmín-
ky a co vše musela před cestou absolvovat? 
To nám Hanka prozradila v novém rozhovo-
ru pro blog Galerie zdravotnictví. 

Hani, kdy poprvé Tě napadlo, že jako sest-
ra odjedeš do ciziny a co Tě na tom nejvíc 
lákalo? 
Na úvod bych ráda řekla, že si velmi vážím 
toho, že Galerii zdravotnictví zajímá má cesta 
a děkuji za tuto příležitost. Mám vystudova-
nou Vyšší odbornou školu zdravotnickou
v Trutnově, kde nám tenkrát přednášela ses-
třička, která v Saudské Arábii pracovala. 
Ta mi vlastně vnukla takovou tu prvotní my-
šlenku, a když jsem se dozvěděla, že sestry 
tady berou až trojnásobně vyšší plat než
v ČR, tak jsem měla jasno. Peníze ale nejsou 
jediným důvodem, proč jsem tady. Vždycky 
jsem v sobě měla jakési „volání po zahraničí“ 
a vím, že kdybych tomu volání nevyslyšela, 
tak by to ve mně zůstalo navždy, jednou bych 
toho litovala a to nechci. Taky ráda poznávám 
svět prostřednictvím lidí a tady se potkám 
s lidmi ze všech koutů světa. To je jedna             
z mnoha fascinujících věcí na Saudské Arábii, 
že si tady můžu udělat přátelé, kteří mě pak 
pozvou do své rodné země na dovolenou.

Co vše jsi musela před cestou absolvovat, 
aby ses na pozici v Arábii dostala? Bylo to 
hodně obtížné? 
Trvalo mi to 4 roky. A ano, obtížné to bylo 
velmi. Nejtěžší bylo nesejít z cesty a pořád si 
jít za tou stejnou vizí. Nejprve jsem si musela 
udělat dvouletou praxi v nemocnici, protože 
minimálně dva roky praxe je podmínkou
k přijetí do Saudské Arábie. Další podmínkou 
je bakalářský titul, který jsem dálkově studo-
vala při zaměstnání. Dalším bodem je určitě 
sehnat si agenturu, která práci zprostředku-
je, protože ta byrokracie je naprosto šílená. 
Já spolupracovala s pražskou agenturou Go 
Global Care. Ta si otestovala mou angličtinu – 
psala jsem písemný test z gramatiky,
ze zdravotnické angličtiny a následovalo úst-
ní přezkoušení. Teprve poté mě pustili k pra-
covním pohovorům a pak už jsem si mohla 
vybrat pozici, která mi vyhovuje nejvíc.
Také jsem se účastnila seminářů na téma 
Prevence kulturního šoku, kde jsem psala 
test z Islámu. Nutné je mít zkoušku Promet-
ric, která opravňuje sestry v Saudské Arábii 
vykonávat své povolání. Ta mi dala zabrat 
a udělala jsem jí až na podruhé. Další pod-
mínkou je BMI. Nemocnice v Saudské Arábii 
berou zaměstnance do určitého BMI, který já 
jsme převyšovala o 8 kilo, takže po mě Arabo-
vé chtěli, abych těch 8 kilo zhubla. A v nepo-
slední řadě se taky člověk nesmí po.... a fakt 
odletět, když dostane letenky.
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Jaké byly první zážitky po příjezdu, byl to 
velký kulturní šok? Jak Tě přijali kolegové? 
To bylo strašný. Byl to můj první let, kte-
rý jsem absolvovala sama a musela jsem 
zvládnout 3 přestupy. S přítelem na tele-
fonu jsem to ale úspěšně doklepla. Na krk 
jsem od agentury dostala ceduli s mým 
jménem a doufala, že si mě někdo v Jed-
dah vyzvedne. Naštěstí tam čekal pán
v bílých šatech, který mě přivítal, pomohl 
mi zařídit simku na letišti, následně mě 
předal řidiči a ten mě odvezl do mého 
nového bytu, kde mě zavřeli na 8 dnů do 
karantény a zásobovali rýží 3x denně. Po 
negativním covid testu jsem nastoupila do 
práce, kde mi můj hlavní sestrák oznámil, 
že chce, abych zhubla a že mi dává 3 mě-
síce. Tady si člověk nesmí brát nic osobně. 
Co se týče kolegyň, tak nemůžu říct nic 
špatného. Měla jsem štěstí. Dodnes mi moc 
pomáhají. Myslím si, že většina kolegů tady 
si uvědomuje to, že jsme tu ve stejné situa-
ci – bez rodiny, bez přátel, a proto se k sobě 
chováme hezky, abychom si to alespoň 
trochu vynahradili.

Jaké jsou tu platové podmínky a další 
výhody, které tu jako zaměstnanec máš, 
prozradíš nám, jak to je ve skutečnosti? 
Zdravotní sestry si tady můžou vydělat
až 3x více než v České republice. Máme 
zde nějaký základní plat, který dostaneme 
každý měsíc a je na nás, zda tento základ 
obohatíme o přesčasy nebo ne. Přesčasy 
se tady proplácí až 150 % navíc. Má nejvyšší 
výplata zatím činila zhruba 98 000 Kč. Dále 
mi nemocnice nabídla bonus ve výši 5 000 
USD (cca 108 000 Kč) za podepsání smlou-
vy. Když dodržím kontrakt a vydržím tady 
dva roky, tak mi dají jako odměnu jednu 
měsíční mzdu navíc. Máme tady 54 dnů 
placené dovolené ročně a 30 sick leaves. 
Nemocnice hradí ubytování, letenky. Každá 
nemocnice má však své bonusy jiné, tak 
záleží na každém kandidátovi, co preferuje.

Jak tu trávíš svůj volný čas?  
Popravdě mi přijde, že toho volného času 
mnoho nemám. Nemocnice po nás poža-
duje řadu školení a seminářů, kterých se 
musíme účastnit, takže to mi dává časově 
dost zabrat. Když už toho mám ale až nad 
hlavu, tak si prostě zajedu k moři. Moře je 
vlastně důvod, proč jsem si vybrala Jeddah. 
Do budoucna mám v plánu udělat si potá-
pěčský kurz. Pořídila jsem si osobní trenér-



ku, která se mnou cvičí. Nedávno jsem si 
udělala třídenní výlet do pouště. Asi bych to 
shrnula slovy, že se se Saudskou Arábií stále 
seznamuji.

Hodně lidí si v cizích zemích užívá kromě 
místní kultury i místní jídlo, jaká je zdejší 
kuchyně a co sis oblíbila a co naopak tře-
ba nemusíš?
Pro Saudskou Arábii je typické tzv. sdílení 
jídla, to znamená, že když jdu s holkama do 
restaurace, tak si každá něco objednáme
a pak se vše dá doprostřed stolu a všichni jí 
všechno. Jsou tady restaurace snad z celé-
ho světa, takže si stačí jen vybrat. Nejčastěj-
ší ingrediencí bych řekla, že je zde rýže.
K žádnému pokrmu zde nechybí ani typic-
ký arabský chléb. Ochutnala jsem toho tady 
už mnoho, ale popravdě jsem z toho tak 
zmatená, že ani nevím, z jaké země to bylo. 
:D. Nejvíc mi tady chutnají arabské sladké 
dezerty, a naopak co nemusím jsou mořské 
plody.

Jako dlouhovlasá blondýnka bez šátku
v této zemi určitě dost vyčníváš. Dostala 
ses díky tomu do nějakých nepříjemných 
nebo zvláštních situací? 
U nás v České republice jsem za normální 
holku, která ničím nevyčnívá. Tady v Saud-
ské Arábii to je přímo naopak. Všichni se na 
mě dívají, chtějí se se mnou fotit nebo mě 
prosí, abych na videu pozdravila jejich ro-
diny. Já jsem celkem extrovert, takže mi to 
přijde spíš vtipný, že v Čechách nikoho ne-
zajímám a tady ze mě šílí. Nicméně musím 
přiznat, že náklonost některých zdejších 
mužů mi příjemná není a řeším to tak, že se 
od nich úplně distancuji. Vím, že se nabízí 
jednoduché řešení, že bych nosila šátek. 
To ale odmítám, protože to bych už prostě 
nebyla já. Abáju však nosím moc ráda, přes-
tože to není povinnost.

Jaké jsou Tvoje další plány do budoucna, 
těšíš se zpět do Čech, usadíš se tu nebo 
Tě to táhne zase někam za hranice? 
Já mám podepsaný kontrakt s nemocnicí 
na dva roky. Umím si představit, že bych 
tady zůstala ještě třetí, ale pak se chci ur-
čitě vrátit do naší krásné země. Vím, že to 
bude do Prahy, ale nad konkrétní nemoc-
nicí pořád přemýšlím. Do budoucna bych 
se chtěla stát součástí organizace Lékařů 
bez hranic, takže po Saudské Arábii se za-
měřím na tento můj další neskromný sen.

Hani, moc Ti děkuji za opravdu zajíma-
vý rozhovor a těším se na další, třeba už 
osobně o tom, jaký byl návrat zpět do 
českého zdravotnictví nebo o tom, jaké to 
je s Lékaři bez hranic. Držím palce, ať Tvé 
sny vyjdou.
Ještě jednou moc děkuji za rozhovor, zdra-
vím všechny čtenáře a pokud by Vás zají-
malo více o tom, jak se žije české zdravotní 
sestře v Saudské Arábii, tak mě sledujte na 
mém instagramovém profilu @nejsemje-
nom_sestra. Píšu tam o tom, co mám na 
Saudské Arábii ráda, co na ní nenávidím, 
jak jsem se na rentgenu svlékla a neměla 
jsem, zkrátka o všem, s čím se tady setká-
vám. Můžete mi tam psát i další dotazy, na 
které moc ráda odpovím. 
Mějte se krásně a nebojte se svých snů :)
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Představujeme zaměstnavatele

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ 
NEMOCNICE poskytuje co nej-
lepší a nejkvalitnější služby tak, aby
z nich vzešel spokojený pacient          
a spokojený zaměstnanec, kterým
se, doufáme, stanete i Vy.
Nemocnice patří mezi významné re-
gionální nemocnice s téměř 100 letou 
tradicí. Tým zaměstnanců Uhersko-
hradišťské nemocnice dělá vše pro to, 
aby nemocnice byla jistotou, kterou

u nás pacient hledá, snažíme se však 
být i stabilním a perspektivním za-
městnavatelem s mnoha benefity.  
Vážíme si toho, že se rozhodujete 
pracovat právě v naší nemocnici
a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Naším mottem je: „Zdravý člověk má 
mnoho přání, nemocný jen jedno… 
Pomáháme vám jej splnit.“, přidejte 
se k nám, ať se nám více a více daří 
plnit přání nemocných. 

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE



 ◆ atraktivní mzdové ohodnocení,

 ◆ příspěvek na stravování,

 ◆ příspěvek na penzijní připojištění          

a doplňkové penzijní spoření,

 ◆ zvýhodněný tarif na mobil pro Vás              

a Vaše rodinné příslušníky,

 ◆ slevy na cestování, lázeňské pobyty, 

bankovní produkty, elektro,

 ◆ podporu celoživotního odborného         

i rozvojového vzdělávání,

 ◆ možnost ubytování.
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V současné době Uherskohradišťská 
nemocnice zajišťuje ambulantní a lůžko-
vou péči v základních a specializovaných 
oborech na osmi odborných pracovištích 
chirurgických oborů, dvanácti pracovi-
štích interních oborů a na sedmi pra-
covištích laboratorního komplementu. 
Nemocnice primárně pečuje o obyvatel-
stvo z regionu včetně okrajových oblastí 
sousedních okresů, ale mnohé aktivity 
nemocnice mají nadregionální charakter.

Vize nemocnice „Spokojený pacient + 
Spokojený zaměstnanec + Hospodaření 
umožňující rozvoj“ vychází
z orientace na spokojeného pacienta,          
z nabídky dobře vykonávané práce, spo-
lehlivosti personálu, solidnosti osobního 
a etického přístupu k pacientovi a záru-
ky za provedené zdravotnické výkony. 
Na prvním místě je tedy kvalita léčebné 
péče a spokojenost pacientů.

Mezi naše hodnoty patří jistota, spo-
lehlivost a odbornost. Zázemí stabilního 
prosperujícího zaměstnavatele. Můžeme 
zaručit jistou práci a zaměstnanecké be-
nefity. Odbornost představují akreditace 
kmenů a specializačního vzdělávání.

Benefity pro zaměstnance
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Vedení nemocnice se od roku 2014 
zaměřuje na zpětnou vazbu od 
svých zaměstnanců

 ◆ Možnost vyjádřit se k pracovnímu 
prostředí, stravování, firemním 
benefitům nebo vzdělávání využili 
zaměstnanci napříč všemi pracov-
ními kategoriemi.

 ◆ Spokojenost zaměstnanců s pra-
covním prostředím každoročně 
roste a letos dosahuje hranice 
téměř 90 %.

 ◆ Vedení UHN si uvědomuje důleži-
tost vlivu pracovního prostředí na 
výkon zaměstnanců a neustále se 
snaží modernizovat celý komplex.

Zpětná vazba je pro nás 
důlěžitá

 ◆ Zvýšení spokojenosti v oblasti 
stravování je možné přisoudit širo-
kému sortimentu bistra a bufetu,      
v jejichž nabídce jsou nejen výrob-
ky Uherskohradišťské kuchyně, ale 
také produkty regionálních výrob-
ců potravin. 

 ◆ Šest obědů za zvýhodněnou cenu, 
to je benefit, ke kterému se pozi-
tivně vyjádřilo 83 % respondentů.

 ◆ V oblasti vzdělávání a odborného 
růstu jsou zaměstnanci spokoje-
ni na 80 %. Svůj podíl na výsledku 
mají pravidelná školení, adaptační 
programy pro nově příchozí a or-
ganizace odborných konferencí.

 ◆ Zaměstnanecké benefity hrají 
důležitou roli a ovlivňují celkovou 
spokojenost. Toho času UHN na-
bízí všem svým zaměstnancům       
21 benefitů z různých oblastí.

 ◆ Z dotazníků vyplynulo, že máme 
stále rezervy v mezioborové spolu-
práci a komunikaci.
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Pracovní příležitosti Uherskohradišťské nemocnice

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

O co usilujeme
Uherskohradišťská nemocnice 
se snaží být moderním, kvalitním                    
a přátelským zaměstnavatelem, který 
o své zaměstnance pečuje a reagu-
je na jejich přání a požadavky. Tato 
snaha se vedení vyplácí. UHN by jako 
dobrého zaměstnavatele doporučilo 
84 % respondentů.
Všem zaměstnancům patří poděko-
vání, neboť právě oni mají na vnímání 
celé organizace největší podíl.

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.

Lékař/ka 
na urologické oddělení
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Nabízíme NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK ve výši 200.000 
Kč (závazek setrvat v pracovním poměru 2 roky). 
NOVĚ! Od roku 2021 nevyžadujeme u oboru URO-
LOGIE kvalifikační/stabilizační dohodu. Specialis-
zace není podmínkou. Co Vám nabízíme? Práci na 
plný úvazek, 8 hodinovou pracovní dobu, výborné 
mzdové podmínky (nástupní mzda absolventa 
39.000 Kč, ostatní lékaři dle zařazení v katalogu 
tarifních tříd UHN a.s., u všech nenároková složka 
mzdy ve formě prémií) a další benefity.

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/
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Nabídka
Klinická farmacie – pomoc, 
kterou Uherskohradišťské 
nemocnici mnohde závidí

Už pátým rokem se v Uherskohradi-

šťské nemocnici postupně rozvíjí re-

lativně nový obor – klinická farmacie. 

Ve zkratce je jeho náplní optimalizace 

účinku a minimalizace rizik při podá-

vání léčiv pacientům. Ve zdejším zdra-

votnickém zařízení se touto složitou 

problematikou zabývá doktorka Iva 

Kučerová, která zde působí jako atesto-

vaný klinický farmaceut.

„Tento specializovaný obor funguje 

vesměs při velkých a fakultních nemoc-

nicích, v měřítku okresních nemocnic 

jsme tak spíše čestnou výjimkou, kterou 

nám ostatní menší nemocnice mohou 

závidět. Trend je totiž takový, aby ates-

tovaný farmaceut působil, pokud mož-

no, ve všech nemocničních zařízeních.

Naše práce je založena na tom, že jsme 

pravidelně přítomni přímo na oddělení, 

kde komunikujeme s lékaři i sestřičkami. 

Musíme znát důvod hospitalizace jednot-

livých pacientů, mít nastudováno s jaký-

mi léky do nemocnice přichází a musíme 

také znát záměr ošetřujících lékařů, aby-

chom věděli, jaké léky plánují použít. 

Pak se můžeme vyhnout případným ri-

zikům, “ vysvětluje podstatu své činnosti 

Iva Kučerová.

Ona sama v Uherskohradišťské ne-
mocnici už několik let působí přede-
vším na odděleních ARO a následné 
intenzivní péče.

„Každý pacient je specifický, a ne kaž-
dý je z našeho pohledu rizikový.
Naopak někdo může mít sníženou 
funkci ledvin nebo jater, tedy orgánů, 
které se podílejí na vylučování léčiv 
z těla. Proto pomáháme vybrat lék, 
který tento nefunkční orgán obejde, 
anebo upravíme dávkování, abychom 
minimalizovali zátěž. 

Zároveň ale můžeme vybrat léčivo, 
které bude mít v daném případě ten 
nejvyšší terapeutický efekt. Oříškem je 
třeba dávkování léků u obézních paci-
entů,“ doplňuje doktorka Kučerová.

Cílem České odborné společnosti kli-
nické farmacie je, aby každé oddělení 
mělo svého klinického farmaceuta. 
V naší republice je ale atestovaných 
odborníků velmi málo. V Uherskohra-
dišťské nemocnici se klinické farmacii 
věnuje ještě jedna mladá kolegyně, 
která je ale teprve v atestační přípravě. 
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Uherskohradišťská nemocnice má           
k dispozici i antibiotické středisko, na je-
hož fungování se podílejí tři odbornosti: 
infektolog, mikrobiolog a právě klinický 
farmaceut, což je celorepublikově velmi 
žádaný model multidisciplinární spolu-
práce. Úkolem klinického farmaceuta 
je opět určit správné dávkování antibio-
tik, eliminovat nežádoucí účinky nebo 
lékové interakce antibiotik. Prací klinic-
kého farmaceuta v Uherskohradišťské 
nemocnici je také tvorba systémových 
doporučení, která by měla ještě více 
napomoci k bezpečnému podávání léčiv    
v celém zdravotnickém zařízení.

Náročnost tohoto oboru spočívá také 
v neustálé potřebě dalšího vzdělávání. 
Odborníci proto musí absolvovat, mimo 
povinné stáže a atestační zkoušky, různé 
přednášky i semináře.
Doktorka Kučerová například absolvo-
vala stáže na odděleních klinické farma-
cie v pražských nemocnicích, za velmi 
cennou považuje zejména spolupráci            
s urgentním příjmem FN Motol, kde se 
na stáži vystřídali jen vybraní kliničtí far-
maceuti z celé republiky.

„Moje práce s úderem půl čtvrté 
nekončí, vždycky mě zajímá, jak se 
stav pacienta vyvíjí, jestli reaguje na 
podávaná léčiva tak, jak by podle před-
pokladů měl, nebo jestli je potřeba něco 
upravit. To zkrátka nepočká a někdy 
konzultujete večer nebo o víkendu, 
jindy se musíte během minuty rozhod-
nout a vyjádřit, jaké řešení bude v dané 
situaci pro pacienta nejbezpečnější,“ 
doplňuje na závěr klinická farmaceutka 
Iva Kučerová.

Jaká je náplň práce klinického farmaceuta?

 ◆ pravidelně komunikuje s ostatními 

zdravotníky na oddělení,

 ◆ podílí se na výběru vhodného léčiva,

 ◆ zabývá se řešením lékových interakcí, 

vedlejších nežádoucích účinků léčiv, 

dávkováním a úpravou dávkování lé-

čiv s ohledem na pacientův zdravotní 

stav, věk, hmotnost, funkci jater nebo 

ledvin.

Co nabízíme?

 ◆ HPP na 1 rok s možností prodloužení 

na neurčito,     

 ◆ práci na plný úvazek,     

 ◆ 200 hodin dovolené,     

 ◆ příspěvek na stravování,     

 ◆ zvýhodněný tarif na mobil pro Vás      

a Vaše rodinné příslušníky...

... a ještě mnohem více.

Pozice je vhodná i pro absolventy!

Pokud Vás nabídka zaujala, více informa-

cí najdete na našem webu.našem webu.

Sháníme nové kolegy/ně!

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/jobs-1/farmaceut-ka-klinicka-farmacie-vhodne-pro-absolventa-nemuh


Představujeme pracoviště
Oddělení operačních sálů ÚVN
Naše oddělení disponuje 12 operačními 
sály, které jsou dispozičně přiděleny jednot-
livým chirurgickým oborům a jsou vybave-
ny moderními technologiemi, např.

 ◆ robotický systém da Vinci SI, 

 ◆ 3D laparoskopická věž, 

 ◆ navigační systém Orthopilot s instru-
mentáriem pro speciální traumatologic-
ké operace

 ◆ navigační systém StealthStation/S7 pro 
operace páteře. 

Jeden z operačních sálů je koncipován jako 
multifunkční operační sál pro neurochirur-
gické výkony s možností perioperační MR.

Oddělení odpovídá za zajištění prostředí       
a provozu pro poskytování operační péče 
jednotlivých chirurgických oborů:

 ◆ urologie,
 ◆ gynekologie,
 ◆ chirurgie,
 ◆ neurochirurgie,
 ◆ ortopedie a traumatologie,
 ◆ v případě potřeby i jiných specializací.
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Aktuálně hledáme vedoucí sestru úseku or-
topedických sálů. Láká Vás prostředí operač-
ních sálů? Přijďte mezi nás. Čeká Vás zajímavá 
a akční práce, učení se instrumentování 
a asistence u operačních výkonů. Podporu-
jeme další vzdělávání a naučíme Vás samo-
statně organizovat práci v oboru perioperační 
péče. 

Na ortopedických sálech provádíme široké 
spektrum operací, jak z oblasti ortopedie, tak 
i traumatologie. Sály jsou vybaveny moder-
ními technologiemi, např. navigačním sys-
témem Orthopilot s instrumentáriem pro 
speciální traumatologické operace. Na úseku 
ortopedie pracuje více než 10 všeobecných 
sester a 5 sanitářů. Pracoviště se podílí na 
vzdělávání lékařských a nelékařských pracov-
níků a je akreditovaným pracovištěm MZ ČR.

Nabízíme Vám zajímavé pracovní uplatnění 
s možností dalšího profesního rozvoje v oboru 
a širokou nabídku benefitů. Pokud Vás nabíd-
ka zaujme, ozvěte se nám, těšíme se.

Více informací o pracovní nabídce, benefitech 
a požadavcích najdete na našem webu. 

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/jobs-1/usekova-sestra-na-oddeleni-operacnich-salu-uvn 


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
STRANA 15
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Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

 Sesterské pozice

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/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

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/


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

Přijmeme sestru do ranního provozu. V rámci 
refrakčního centra najdete zajímavou specializo-
vanou 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 zapoju-
je 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.
Zlínský kraj

Hlavní město Praha

Zlínský kraj

Liberecký kraj

Hlavní město Praha Hlavní město Praha

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.

Hlavní město Praha

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/


Lékař/ka na Lékařskou
pohotovostní službu pro dospělé
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

Hledáme lékaře specialistu na lékařskou poho-
tovostní službu. 
Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství, praktické lékařství pro dospělé, 
event. chirurgického oboru. Co Vám nabízíme? 
Zaměstnání na DPČ, počet směn dle Vašich časo-
vých možností, pracovní doba: po-pá 19.00-6.00, 
so-ne, svátky 19.00-6.00, 7.00-19.00 hod. Nástup 
možný kdykoliv po dohodě.
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Primář/ka
dětského oddělení
Kroměřížská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice vypisuje výběrové řízení 
na vedoucí pozici Primář/ka dětského oddělení. 
Požadujeme: způsobilost k výkonu povolání lékaře 
podle zákona č. 95/2004 Sb., praxe v oboru mini-
málně 8 let, v řídící funkci výhodou, organizační, 
řídicí a komunikační schopnosti, morální a ob-
čanská bezúhonnost. Uzávěrka výběrového řízení: 
26.11.2021. Kontakt: MUDr. Jiří Javora, náměstek 
LPP, člen představenstva, tel. 604 941 188, 
jiri.javora@nem-km.cz. Více informací na webuVíce informací na webu.

Lékař/ka 
na urologické oddělení
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Nabízíme NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK ve výši 200.000 
Kč (závazek setrvat v pracovním poměru 2 roky). 
NOVĚ! Od roku 2021 nevyžadujeme u oboru URO-
LOGIE kvalifikační/stabilizační dohodu. Specialis-
zace není podmínkou. Co Vám nabízíme? Práci na 
plný úvazek, 8 hodinovou pracovní dobu, výborné 
mzdové podmínky (nástupní mzda absolventa 
39.000 Kč, ostatní lékaři dle zařazení v katalogu 
tarifních tříd UHN a.s., u všech nenároková složka 
mzdy ve formě prémií) a další benefity.

Radiační onkolog pro 
Ústav radiační terapie
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

Hledáme spolupracovníky pro nově otevřený 
Ústav radiační terapie. Jste specialistou v oboru 
radiační onkologie s min. dvouletou letou praxí? 
Hledáte možnost další profesní seberealizace?
Máte zájem zapojit se do nově budovaného projek-
tu v prestižním akreditovaném zařízení? 
Požadujeme: spec. způsobilost v oboru radiační on-
kologie. Co Vám nabízíme? Možnost seberealizace 
a zapojení se do jednotlivých fází spuštění nového 
projektu v prestižním akreditovaném zdrav. zařízení.

Lékař/ka 
pro interní oddělení
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj

Interní oddělení nabízí multioborové zaměření 
na spektrum péče vnitřního lékařství. Nabízíme 
zajímavé pracoviště pro absolventa, nebo lékaře po 
absolvování základního kmene. Pro posílení týmu 
na interní JIP a oddělení Hemodialýzy hledáme 
posilu v podobě lékaře s atestací ve vnitřním lékař-
ství. Co Vám nabízíme? Náborový příspěvek ve výši 
100 000,-Kč, možnost profesního i osobního růstu 
na akreditovaném pracovišti, odpovídající platové 
ohodnocení. Nástup možný ihned/dohodou.

Lékař/ka na Kliniku 
infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

Na naši kliniku hledáme sekundárního lékaře          
a lékaře se specializací v infekčním lékařství. 
Požadujeme: sekundární lékař – odborná způso-
bilost dle zákona č. 95/2004 Sb. + základní interní 
kmen, lékař - specializovaná způsobilost v infekčním 
lékařství. Co Vám nabízíme? Moderní pojetí infekto-
logie (medicína založená na důkazech, antimicrobial 
stewardship, konziliární činnost, OPAT), možnost 
dalšího vzdělávání v oboru (specializační vzdělávání, 
případně podpora v Ph.D. studiu).

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Hlavní město Praha

Zlínský kraj

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/jobs-1/primar-ka-detskeho-oddeleni-kromerizska-nemocnice


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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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 vezme-
me 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 neakutním 
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

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/


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.
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Farmaceut/ka - klinická farmacie
(vhodné pro absolventa) 
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

V Uherskohradišťské nemocnici je klinická far-
macie také součástí multidisciplinárního antibio-
tického týmu, což je celorepublikově velmi ceněný 
model spolupráce. Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání v oboru farmacie se zájmem o klinickou 
farmacii, specializace výhodou. Co Vám nabízíme? 
HPP na 1 rok s možností prodloužení na neurčito, 
práci na plný úvazek, 200 hodin dovolené a mnoho 
zaměstnaneckých benefitů.

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

 Ostatní nelékařské pozice

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.

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 odbor-

ného růstu, zázemí velké a stabilní nemocnice 

a bohatou nabídku zaměstnaneckých benefitů. 

Nástup 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. Nástup po dohodě.

Zlínský kraj

Liberecký kraj

Hlavní město Praha Hlavní město Praha

Liberecký kraj

Hlavní město Praha

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/
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