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Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů
 
Veletrh práce 3.lékařské fakulty TRIMED JOB 2015 

Dne 10.listopadu 2015 se od 10:00 do 17:30 uskuteční druhý ročník 
veletrhu práce 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy TRIMED JOB 2015. 
Událost se bude konat v budově děkanátu 3.lékařské fakulty pod 
záštitou pana děkana, prof.MUDr. Michala Anděla, CSc.. 

V průběhu celého dne budou probíhat přednášky věhlasných profesorů 
a docentů o jednotlivých klinických oborech a důležitých aspektech sys-
tému specializačního vzdělávání v České republice. Další přednášky se 
budou týkat pracovního uplatnění lékaře v zahraničí. Po celý den budou 
účastníci moci navštívit stánky zdravotnických zařízení ČR a se zástupci 
nemocnic zde prokonzultovat jak nabídku pracovních míst, tak si domlu-
vit stáže či praxe.

Novinkou letošního ročníku je zařazení sekce pro bakalářské obory, 
konkrétně Všeobecná sestra a Fyzioterapie. 

Hlavním partnerem veletrhu je firma AGEL (www.agel.cz). 

Více informací najdete na internetových stránkách job.trimed.cz 

Adresa fakulty: Ruská 87, Královské Vinohrady, 100 00 Praha 10 

Úvodní slovo:
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Syllabova posluchárna

10:00-10:15 Slavnostní zahájení
    Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
10:15-11:05 A co dál, doktoři?
    MUDr. David Marx, Ph.D.
11:05-11:35 Neurologie
    Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
11:35-11:45 Jihočeské nemocnice, a.s.
    
11:45-12:15 Psychiatrie
    Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
12:15-12:25  Nemocnice Hořovice, a.s.
 
12:25-12:55  Hlavní přestávka - občerstvení

12:55-13:25  Kardiologie    
    Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. FESC. FACC.
13:25-13:45  AGEL, a.s.

13:45-14:15  Chirurgie
    Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
14:15-14:45  Vnitřní lékařství
    MUDr. Martin Havrda
14:45-14:55  Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

14:55-15:25  Pediatrie
    Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
15:25-15:55  Gynekologie a porodnictví
    Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
15:55-16:05  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
    
16:15  Transplantační chirurgie 
    Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS
    
   Slavnostní ukončení 

Burianova posluchárna

10:20-10:55  Specifika práce staniční sestry
    Bc. Tereza Hůlková

10:55-11:25  Důležité aspekty komunikace sestry a lékaře
    Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.

11:25-11:55  Možnosti v kariéře sestry
    PhDr. Hana Svobodová

12:05-12:35  Možnosti uplatnění absolventa v oboru Fyzioterapie
    Prof. MUDr. Marcela Lippert-Grüner, Ph.D. MSc.
12:35-13:05  Věda a výzkum v oboru Fyzioterapie     
    PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

13:05-13:15  Přestávka

 

13:15-13:45  Práce lékaře ve Švýcarsku a Francii 
    MUDr. Michal Křemen

13:50-14:00  Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

14:00-14:30  Práce lékaře v Německu 
    MUDr. Petra Čtrnáctá

14:30-14:40  VAMED Mediterra, a.s.

14:40-15:20  Práce lékaře v USA  
    MUDr. Michal Křemen

15:20-15:30  Krajská zdravotní, a.s.

15:30-16:00  Práce lékaře v Irsku 
    MUDr. Martin Slepánek

16:00-16:30  Lékaři bez hranic
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Hlavní partner veletrhu:
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Kardiologické
centrum AGEL a.s.

Nemocnice
Přerov o.z.

Avenier a.s. 

Nemocnice 
Prostějov o.z.

Nemocnice 
Šternberk o.z.

Nemocnice 
Podlesí a.s.

Berdmedical s.r.o.

Středomoravská 
nemocniční a.s.

Vítkovická 
nemocnice a.s.

AGEL Medinvest s.r.o.

AGEL Research a.s.

AGEL Simulation 
Center a.s.

Nemocnice 
Český Těšín a.s.

Podhorská 
nemocnice a.s.

Oční centrum
AGEL s.r.o.

Perfect Distribution a.s.

POLIKLINIKA AGEL

POLIKLINIKA AGEL

POLIKLINIKA AGEL

Repharm a.s.

Mateřská škola
AGEL s.r.o. 

AGEL Trade s.r.o.

AGEL Medical a.s.

Medical Systems a.s.

Zenagel a.s.

Transfúzní služba a.s.

CGB laboratoř a.s.

Laboratoře AGEL a.s.

Nemocnice 
Nový Jičín a.s.

Vzdělávací a výzkumný 
institut AGEL o.p.s.

NADACE AGEL

AGEL a.s.

Nemocnica Zvolen a.s.
prevádzka Nemocnica Krupina

Nemocnica Zvolen a.s.

Diagnostické a liečebné 
centrum Zvolen s.r.o. 

AGEL SK a.s.

Dom sociálnych 
služieb Krupina n.o.

AGEL Diagnostic a.s.

AGEL a.s. 
- organizačná zložka

KTR Servis s.r.o. 
- organizačná zložka Slovensko

Nemocnica 
Krompachy spol. s r.o.

FORLIFE n.o.

MEDI RELAX 
M+M s.r.o.

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.

Dopravní 
zdravotnictví a.s.

POLIKLINIKA AGEL

POLIKLINIKA AGEL

POLIKLINIKA AGEL

Komplexní onkologické 
centrum Nový Jičín

Dialýza 
Šumperk s.r.o.

Plzeň

Levoča
Krompachy

Banská Bystrica

Zvolen

Třinec

Komárno

Ostrava

Prostějov

Brno

Přerov

Olomouc

ŠternberkRýmařov

Bruntál

Šumperk

Česká
Třebová

Pardubice

Nymburk

Valašské 
Meziříčí

Nový
Jičín

Praha

Bratislava

Český Těšín

AGEL Servis a.s.

Properties 
Prostějov s.r.o.

AGEL Sport Clinic

IVF Clinic a.s.

Novojičínské diagnostické
centrum s.r.o.

Kočovce

Perfect Distribution a.s.
– organizačná zložka

TYMIAN s.r.o.

Nemocnice 
Valašské Meziříčí a.s.

Krupina

nUNB Invest s.r.o.

AGEL a.s. 
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1, Nové Město 
tel.: +420 582 315 920
fax: +420 582 315 952
e-mail: sekretariat@agel.cz 
www.agel.cz

AGEL SK a.s. 
Prepoštská 2088/6
811 01 Bratislava
tel: + 421 2 591 01 407 
e-mail: agelsk@agelsk.sk 
www.agelsk.sk

AGEL a.s. 
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1, Nové Město 
tel.: +420 582 315 920
fax: +420 582 315 952
e-mail: sekretariat@agel.cz
www.agel.cz

AGEL SK a.s.
Prepoštská 2088/6
811 01 Bratislava
tel: + 421 2 591 01 407
e-mail: agelsk@agelsk.sk
www.agelsk.sk
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V  současné době provozuje společnost AGEL 
v České republice 10 nemocnic s více jak čtyřmi 
tisíci lůžky a několik dalších zdravotnických 
zařízení. 

Od roku 2006 působí společnost AGEL 
prostřednictvím své dceřiné společnosti AGEL SK 
i na Slovensku, kde provozuje celkem 
4 nemocnice. Součástí skupiny AGEL je také síť 
akreditovaných zdravotnických laboratoří, které 
AGEL provozuje také v zahraničí, síť ústavních a 
veřejných lékáren a také distribuční společnost 
Perfect Distribution. 

Naše zdravotnická zařízení se svými výsledky 
právem řadí mezi absolutní špičku nejen v České 
a Slovenské republice, ale i v rámci celé Evropy. 

Skupina AGEL zaměstnává ve svých 
společnostech v České republice i   na Slovensku 
přes   9 700 zaměstnanců... Naši lékaři a sestry 
splňují nejvyšší nároky na kvalifikaci ve srovnání s 
ostatním světem. Jsou motivováni k průběžnému 
vzdělávání doma i v zahraničí a mají široké 
možnosti seberealizace v rámci systému. 

Spojenou akreditační komisí bylo akreditováno 
celkem 70 poskytovatelů zdravotních služeb 
a léčeben, z toho 15 patří do skupiny AGEL. 
Prostřednictvím akreditací zaručujeme pacientům 
poskytnutí kvalitní a maximálně bezpečné 
zdravotní péče.

Ročně je ve všech zdravotnických zařízeních 
skupiny AGEL:
- ambulantně ošetřeno přes 2,5 milionu pacientů,
- hospitalizováno víc než 170 000 pacientů.

Od roku 2007 investovala společnost AGEL do 
svých zdravotnických zařízení  v České republice 
zhruba 4,4 miliardy korun, přičemž v roce 2014 
pak celkem 792 milionů korun. 

Finanční prostředky směřovaly například do:

Nemocnice Nový Jičín
– společnot AGEL zde zrekonstruovala zčásti
nevyužitý pavilon bývalého interního oddělení.
Vybudovala zde nové pracoviště nukleární
medicíny se speciálním diagnostickým PET
CT přístrojem, jediným v Moravskoslezském
kraji. Přístroj představuje špičku v diagnostice
onkologických a některých zánětlivých
onemocnění. Výstavba nového centra stála
společnost 130 milionů korun.

Další významnou investicí v Nemocnici Nový 
Jičín byla kompletní rekonstrukce centrálních 
operačních sálů. Součástí přestavby byla také 
rekonstrukce ARO a centrální sterilizace. Došlo 
tak k výrazné modernizaci pracoviště, které je 
jedno z nejlepších onkologických center v zemi.

Nemocnice Podlesí
- společnost AGEL v nemocnici postavila nový
hybridní sál za více než 100 milionů korun. Díky
tomu se Moravskoslezský kraj může chlubit
jedním z nejmodernějších operačních sálů
v Evropě.

Vítkovické nemocnice 
– nemocnice v roce 2013 otevřela moderní
zrekonstruované Iktové centrum. Součástí
přestavby byla kompletní přestavba lůžkového
neurologického oddělení, včetně neurologického
ambulantního traktu. Kromě toho nemocnice
kompletně přestavěla jednotku intenzivní péče
interních oborů.
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+  Stipendia

–    Možnost získání stipendia od 2. a 3. ročníku  
pro studenty VOŠZ Karlovy Vary

–    Možnost získání stipendia pro studenty lékařských fakult  
od 4. ročníku

–   Stipendia dle oboru a ročníku do výše až 5 000 Kč měsíčně

+  Rozvoj

–    KKN umožňuje zaměstnancům další zvyšování a prohlubování 
kvalifikace a s tím souvisejícího kariérního postupu. 

+  Benefity

–    Náborový příspěvek ve výši až 70 000 Kč pro lékaře  
a až 50 000 Kč zdravotní asistenty a sestry

–   Pět týdnů dovolené

–   Možnost poskytnutí ubytování v Karlových Varech i Chebu

–   Příspěvek zaměstnavatele na stravování

–   Příspěvek na penzijní připojištění po odpracování tří let

–   Možnost poskytnutí služebního telefonu, počítače atd. 

–   Výhodné tarify pro mobilní telefon

–   Síť smluvních zařízení poskytujících slevy zaměstnancům KKN

–   Slevy na vlastní služby nemocnice (lékárna atd.)

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary

ÚSTŘEDNA Karlovy Vary 
tel.: 354 225 111 
ÚSTŘEDNA Cheb
tel.: 359 881 111 

PERSONÁLNÍ INFORMACE: 
Lékaři: 734 360 278
NLZP: 734 797 501

/ Stipendia a benefity / / Volný čas /

Kultura

Karlovarský kraj je centrem řady významných kulturních akcí počínaje Meziná-
rodním filmovým festivalem Karlovy Vary, přes multižánrové Chebské Dvorky 
až po klasickou hudbu jako na Mezinárodním festivalu Fryderyka Chopina. 
Na milovníky výtvarného umění se zaměřuje jak Karlovarská, tak chebská 
galerie umění. Chebská galerie fotografie G4 je nejen nejstarší v České 
republice, ale také jednou z nejlepších. 
V  kraji i jeho okolí je několik krásných muzeí. Z těch stojí za zmínku 
především Německé muzeum kosmických letů ležící jen několik kilometrů
od Karlových Varů. Nabídku v regionu uzavírá několik divadelních scén, 
velké koncerty pak nejčastěji hostí nová KV Aréna.

Sport

Vedle běžných masově rozšířených sportů jako je hokej, fotbal nebo atleti-
ka nabízí Karlovarský kraj široké možnosti milovníkům pěší i cykloturistiky, 
horolezectví (vedle přírodních lokalit i umělé stěny či bouldering), vodác-
kých sportů, golfu, kde lze v blízkosti Karlových Varů nalézt deset hřišť. 
Stranou nezůstávají ani zimní sporty, ať jde o několik lyžařských
středisek v Krušných horách, nebo o špičkově udržované běžecké stopy, 
které spojují českou a německou stranu pohoří. 
Nabídku rozšiřuje i řada bazénů a aquacenter na obou stranách hranic, 
privátní sportovní centra v Karlových Varech a okolí, nebo moderní spor-
tovní areál vybudovaný městem Cheb na levém břehu Ohře.  

Relax

Těžko si někde odpočinout lépe, než ve světově proslulých lázních. Karlovy 
Vary, Jáchymov i Františkovy a Mariánské Lázně nabízí celou řadu možností 
od standardních procedur až po moderní wellness. 
Kdo dává přednost aktivnější formě odpočinku, najde v regionu řadu center
zaměřených na spojení welness a zážitkových pobytů.

Více informací: www.zivykraj.cz

/ Kontakty /

STIPENDIA

PRÁCE

ROZVOJ

Více informací: 

www.kkn.cz  |  www.facebook.com/kknkv

KKN_letak_studenti.indd   1 14.05.15   12:53
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Karlovarská krajská nemocnice (KKN) je největším zařízením svého dru-

hu v Karlovarském kraji. Zahrnuje nemocnice v Karlových Varech a Che-

bu, kde poskytuje akutní i následnou, lůžkovou a ambulantní zdravotní 

péči v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech.

KKN se svými 1200 zaměstnanci zajišťuje spádově péči především pro 

obyvatele a návštěvníky Karlovarského kraje ve vybraných oborech také 

pro pacienty z  přilehlých oblastí Plzeňského a  Ústeckého kraje. Její 

význam podtrhuje to, že KKN provozuje řadu pracovišť regionálního 

i nadregionálního významu, a že až na výjimky disponují všechna praco-

viště KKN akreditací II. případně I. stupně. 

V současnosti prochází KKN rozsáhlou stavební i přístrojovou moder-

nizací za využití dotací Evropské unie i prostředků Karlovarského kra-

je. Mezi nejvýznamnější z těchto projektů patřila výstavba moderního 

pavilonu akutní medicíny s šesti operačními sály, jednotkami intenzivní 

péče i urgentním příjmem, nebo centralizace lékařské péče nemocnice 

v Karlových Varech. Ve fázi příprav jsou pak další rozsáhlé investice do 

obou nemocnic KKN. 

+  Dětské oddělení

+  Emergency

+  Gynekologicko-porodnické oddělení

+  Chirurgické oddělení

+  Infekční oddělení

+  Interní oddělení

+  Kardiocentrum

+  Klinická psychologie

+  Kožní oddělení

+  Neurologické oddělení

+  Nutriční ambulance

+   Oddělení anesteziologie, resuscitace 

 a intenzivní medicíny (OARIM)

+  Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKHB)

+  Oddělení klinické mikrobiologie

+  Oddělení nukleární medicíny

+  Onkologické oddělení

+  ORL - ušní, nosní, krční

+  Ortopedické oddělení

+  Patologicko-anatomické oddělení

+  Plicní oddělení (TRN)

+  Radiodiagnostické oddělení

+  Rehabilitační oddělení

+  Transfuzní oddělení

+  Urologické oddělení

+  Lékárna

/ Karlovarská krajská nemocnice /

/ Obory nemocnice / / Akreditace /

Akreditovaná pracoviště II. stupně / Nemocnice v Karlových Varech

+  Chirurgie
+  Kardiologie
+  Neonatologie
+  Traumatologie
+  Vnitřní lékařství

Akreditovaná pracoviště I. stupně / Nemocnice v Karlových Varech

+  Anesteziologie a resuscitace 
+  Dermatovenerologie - kožní 
+  Dětské lékařství
+  Gynekologicko-porodnické oddělení
+  Infekční lékařství
+   Klinická psychologie - akreditováno pro výuku praktické 

 části specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie 

 a v oboru dětské klinické psychologie.

+  Neurologie
+  Nukleární medicína
+  Ortopedie
+  Otorinolaryngologie - ORL
+  Rehabilitační a fyzikální medicína
+  Pneumologie a ftizeologie - plicní
+  Radiodiagnostika
+  Urologie

Akreditovaná pracoviště I. stupně Nemocnice v Chebu

+  Anesteziologie a resuscitace 
+  Chirurgie
+  Dětské lékařství
+  Gynekologicko-porodnické oddělení 
+  Radioterapie
+  Vnitřní lékařství

Komplement
+  Laboratoře OKBH, TO, mikrobiologie NASKL II. (ČLS JEP)
+  Patologická anatomie NASKL II. (ČLS JEP)

KKN_letak_studenti.indd   2 14.05.15   12:53
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www.kzcr.eu

Chomutov

TepliceMost

Ústí nad Labem

Děčín

NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE
největší poskytovatel zdravotní péče na severu Čech

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
http://www.kzcr.eu

KontaKty
Pro dotazy o zaměstnání v KZ, a.s.:  Bc. Martina Placatová, vedoucí personálního a mzdového oddělení, 
tel.: 477 117 952, email: Martina.Placatova@kzcr.eu, 

Pro dotazy o stipendijním programu Nadačního fondu KZ, a.s.:  Helena Klatovská, referent analytického 
oddělení personalistiky a mezd, tel.: 477 114 121, email: Helena.Klatovska@kzcr.eu

Pro potřeby KZ, a.s. zpracoval multimediální tým KZ, a.s., říjen 2015, pod značkou KZ03_IM0153
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strana 2

Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM, o.z.
44 557 hospitalizovaných / rok
22 223 operací / rok
přes 500 000 ambulantních vyšetření / rok

statut neMocnice
 ◊ bezpečná nemocnice
 ◊ bezbolestná nemocnice
 ◊ paliativní péče  

 v domácím prostředí
 ◊ výukové centrum
 ◊ certifikát jakosti ISO 9001:2000 
 ◊ statut iktového centra

Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM - středisko špičkové Medicíny a zdravotnické vědy:
 ◊ nemocnice je ve všech oborech akreditována MZ ČR, v celé řadě oborů vlastní nejvyšší stupeň akreditace 

včetně všech laboratoří
 ◊ 41 oddělení, 8 klinik, statut traumatologického centra pro děti a dospělé, komplexního onkologického 

centra, onkogynekologického centra, komplexního cerebrovaskulárního centra, perinatologického centra, 
kardiologického centra, makulárního centra, hematoonkologického centra pro děti i dospělé, centra 
robotické chirurgie

 ◊ biologická léčba – gastroenterologie, revmatologie, infekce, neonatologie, hematologie, oční, kožní, 
onkologie

 ◊ moderní nemocniční areál, největší zdravotnické zařízení na severu Čech

 ◊ KZ má více než 6 700 zaměstnanců, z toho 2800 všeobecných sester  
a 900 lékařů všech odborností

 ◊ KZ hospodaří s bezmála 5,5 mld. Kč
 ◊ geografickým rozmístěním v regionu tvoří jednu páteřní osu zdravotnic-
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Nastartujte svou kariéru v Našich NemocNicích
Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
 ◊ podporováni mohou být studenti vysokoškolského prezenčního studia 
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DĚČÍN

CHOMUTOV

MOST

TEPLICE ÚSTÍ NAD LABEM
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kLiniky
 ◊ neurochirurgická
 ◊ kardiologická
 ◊ gynekologicko-porodnická
 ◊ oční
 ◊ dětská
 ◊ úrazové chirurgie
 ◊ urologie a robotické chirurgie
 ◊ anesteziologie, perioperační  

 a intenzivní medicíny

podpora profesního vzděLávání kz, a.s.
 ◊ zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve vzta-

hu k zaměstnancům, jiným zdravotnickým zařízením, 
institucím, organizacím a školám

 ◊ vytváří podmínky pro akreditovanou vzdělávací 
instituci 

 ◊ realizuje čerpání dotací na rezidenční místa pro 
všechny lékaře zařazené do oboru v rámci kmene 

 ◊ ve všech nemocnicích KZ má zřízena pracoviště 
referentů vzdělávání, tato pracoviště poskytují nejen 
informace o možnostech dalšího vzdělávání, ale také 
zajišťují lékařům hladký průběh jejich vzdělávání po 
administrativní stránce

 ◊ KZ se počtem 112 akreditovaných pracovišť řadí mezi 
největší poskytovatele předatestačního vzdělávání 
lékařů

 ◊ všem nově nastupujícím lékařům je plně hrazena 
specializační příprava v rámci povinného vzdělávání 
podle platného vzdělávacího programu

podpora vědy a výzkuMu kz, a.s.
 ◊ zajišťuje veškeré tiskoviny pro potřeby jednotllivých 

zdravotnických i nezdravotnických oddělení, graficky 
připravuje a tiskne programy a pozváky připravova-
ných seminářů, konferencí a jiných společenských 
akcí a podílí se na přípravě propagačních materiálů 
KZ, a.s.

 ◊ zaměstnancům KZ, a.s. pomáhá realizovat odborné 
či věděcké práce a prezentace jak formou klasic-
kých dokumentů, plakátů, tak i PowerPointových 
prezentací.

 ◊ technicky zajišťuje většinu sympózií, konferencí a 
dalších vzdělávacích akcí KZ, a.s.

 ◊ realizuje natáčení a zpracování videozáznamů pro 
edukační účely, a to v kvalitě FullHD, 4K nebo 3D 
FullHD.

 ◊ zajišťuje interaktivní přímé přenosy z operací jak v 
rámci nemocnic KZ, a.s. a jejich výukových prostor, 
tak i pomocí internetových sítí do celého světa.

 ◊ aktivně se podílí se společností CESNET na rozvoji AV 
přenosových technologií pomocí vysokorychlostních 
internetových sítí.

neMocnice děčín, o.z. 
16 000 hospitalizovaných  / rok
5 000 operací / rok
přes 215 000 ambulantních vyšetření / rok

 ◊ centrum excelence  
 ◊ výukové centrum laparoskopické gynekologicko-porodnické  

 chirurgie
 ◊ statut iktového centra

 ◊ lůžková péče je poskytována na 9 lůžkových odděleních ve dvou blocích (chirurgické oddělení, interní oddělení 
s hemodialyzačním střediskem, gynekologicko-porodnické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, 
neurologické oddělení, dětské oddělení, oční oddělení, rehabilitační oddělení, ORL oddělení)

 ◊ na lůžkovou péči je navázán provoz řady specializovaných ambulantních provozů a komplementu, tyto činnosti 
jsou doplněny společnými vyšetřovacími složkami – radiodiagnostickým oddělením, laboratořemi a transfuzní 
službou, patologickým oddělením, hemodialyzačním střediskem a dalšími odbornými ordinacemi a poradnami 

 ◊ součástí nemocnice je nemocniční lékárna

 ◊ Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice, jedno ze 7 robotických center v ČR  
(2. září 2015 otevřeno nové školící centrum robotické chirurgie), nejmodernější robot v České republice 

 ◊ prestižní kardiovaskulární centrum Kardiologické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 ◊ Neurochirurgická klinika - působnost nadregionálního specializo-

vaného centra, certifikované komplexní cerebrovaskulární cent-
rum, tradičně se věnuje řešení výzkumných grantů IGA MZ ČR

 ◊ Oční klinika - jediné pracoviště v ČR, které provádí celé spektrum 
operací glaukomu s nově vyvinutými implantáty, makulární centrum.

 ◊ Gynekologicko-porodnická klinika - patří mezi 12 republikových 
perinatologických center vysoce specializované péče, onkogyne-
kologické centrum

 ◊ Dětská klinika s JIRP (jednotka intenzivní a resuscitační péče pro 
děti a dorost) a dalšími centry: diabetologickým, centrem léčby 
růstovým hormonem, centrem hematologické onkologie, centrem 
pro trombózu a hemostázu, cetrem pro děti s hemofilií
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neMocnice tepLice, o.z. 

neMocnice choMutov, o.z. 

20 000 hospitalizovaných / rok
7 000 operací / rok
cca 300 000 ambulantních vyšetření /rok
 ◊ centrum excelence  

 ◊ MS centrum pro léčbu roztroušené sklerózy
 ◊ gastroenterologické
 ◊ ambulance pro léčbu chronických ran
 ◊ dětský rehabilitační stacionář
 ◊ statut iktového centra

 ◊ typická okresní nemocnice s přirozeným spádem
 ◊ zdravotní péče je poskytována na 20 odděleních - ARO, chirurgie, ortopede, 
 ◊ interna I. a II., neurologie, dětské, oční, kožní, gynekologicko-porodnické, rehabilitační, urologické, následné 

péče, radiodiagnostické, laboratorní komplement, onkologie, dětský rehabilitační stacionář, léčebné výživy, ORL 
ambulance, hematologická poradna

 ◊ na lůžkovou péči je navázán provoz řady specializovaných ambulantních provozů s dalšími odbornými ordina-
cemi a poradnami

 ◊ součástí nemocnice je nemocniční lékárna

cca 16 473 hospitalizovaných /rok
3368 operací / rok
247 628 ambulantních vyšetření / rok
 ◊ centrum excelence  

 ◊ neurologické oddělení 
 ◊ onkologické oddělení 
 ◊ oddělení nukleární medicíny 
 ◊ radiodiagnostické oddělení
 ◊ gynekologicko-porodnické oddělení
 ◊ mamografické
 ◊ iktové centrum

 ◊ klíčové zdravotnické zařízení v jihozápadním segmentu Ústeckého kraje v rámci KZ, zaměření na interní obory 
(kardiologie, neurologie,  onkologie),  onkochirurgii, jednodenní péči  v chirurgii a péči o matku a dítě a na zob-
razovací metody (CT, MRI, SPECT/CT) s odpovídajícím komplementem

 ◊ zdravotní péče je poskytována na 23 odděleních - ARO, dětské, gynekologicko –porodnické, chirurgické odděle-
ní, interní oddělení, následné péče, neurologické, ortopedické, onkologické, rehabilitační, v ambulantním reži-
mu oční, kožní, ambulance pohotovostní péče, klinická psychologie, ORL, urologie, plicní 

 ◊ na lůžkovou péči je navázán provoz řady specializovaných ambulantních provozů s dalšími odbornými ordina-
cemi a poradnami

 ◊ součástí nemocnice je lékárna

neMocnice Most, o.z. 
31 504 hospitalizovaných / rok
7847 operací / rok
375 208 ambulantních vyšetření / rok
 ◊ centrum excelence  

 ◊ perinatologické
 ◊ endoskopické
 ◊ psychiatrické

 ◊ nemocnice plní roli typické nediferencované okresní nemocnice poskytující odpovídající spektrum služeb, ně-
které obory poskytují nadregionální péči (dětské oddělní, gynekologie, ortopedie, interní obory, toxikologie)

 ◊ zdravotní péče je poskytována na 24 odděleních  - ARO, centrální příjem, dětské, endoskopie, gynekologicko–
porodnické (gynekologie), chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, onkologie, ORL, ortopedie, patologie, plic-
ní, psychiatrie, RDG, rehabilitace, transfúzní, urologie, centrální laboratoře, operační sály, sterilizace, oddělení 
následné péče

 ◊ součástí nemocnice je nemocniční lékárna
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Historie 
a dobré jméno

Ochota,
zodpovědnost

Řízení kvality péče
a bezpečnost 

pacienta

Odborný růst
a kvalifi kovanost

zaměstnanců

Efektivní
řízeníVysoká úroveň

vybavení

Individuální
přístup

Centrum
moderních postupů

Nabízíme uplatnění zejména v těchto oborech: 

   Chirurgie
   Anesteziologie 

a intenzivní medicína
  Neurologie
   Neonatologie, Pediatrie 

a Chronická a resuscitační 
intenzivní péče

  Gynekologie a Porodnictví
   Ortopedie
Co nabízíme:
  Motivační ohodnocení
  Dovolená 5 týdnů
  Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
  Podpora dalšího vzdělávání, účast na konferencích, seminářích
  Nově nadstandardně zrekonstruovaná oddělení
  Špičkové přístrojové vybavení
  Firemní rekreace
  Další zaměstnanecké benefi ty
  Snadná dostupnost z Prahy 30�min., z Plzně 25�min.

www.nemocnice-horovice.cz

Modernizace nemocnice vytváří: příležitosti pro uplatnění nelékařských 
zdravotnických pracovníků a mladých lékařů
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Nemocnice Hořovice byla založena v roce 1961. V roce 2007 

byla zprivatizována a  od  té doby prošla a  stále prochází 

rozsáhlou rekonstrukcí. Zcela ZMODERNIZOVANÉ bylo i její 

přístrojové vybavení. Nyní nemocnice disponuje 246 LŮŽKY 

a  pacienti zde mají zajištěné celé spektrum kvalitní lékař-

ské péče. Nemocnice disponuje 9 LŮŽKOVÝMI ODDĚLENÍ-
MI, ŘADOU AMBULANTNÍCH A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ 
I CENTRÁLNÍM PŘÍJMEM. Součástí nemocnice je LÉKÁRNA 

a kavárna.

V  roce 2015 byla dokončena VÝSTAVBA LEVÉHO KŘÍDLA 
NEMOCNICE s  nově REKONSTRUOVANÝM ODDĚLENÍM 
ORTOPEDIE A CHIRURGIE, které bylo rozšířeno o jednu část 

oddělení. Byly vystavěny KLINICKÉ LABORATOŘE a dokon-

čen NÁKUP POLOHOVACÍCH POSTELÍ pro všechna lůžková 

oddělení.

Oddělení neonatologie v roce 2014 získalo STATUT PERINA-
TOLOGICKÉHO CENTRA. Porodnice „U  Sluneční brány“ je 

s více než 1500 porody ročně největší svého druhu ve Stře-

dočeském kraji. V  roce 2014 bylo zprovozněno ODDĚLENÍ 
CHRONICKÉ A RESUSCITAČNÍ PÉČE PRO DĚTI, které před-

stavuje unikátní zařízení v ČR. V nemocnici funguje ONKO-
LOGICKÝ STACIONÁŘ a široké spektrum ambulancí. 

O neustálém ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PÉČE hovoří zisk certifi -

kátů kvality ISO 9001 a akreditace SAK ČR v roce 2014.

www.nemocnice-horovice.cz
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TOLOGICKÉHO CENTRA. Porodnice „U  Sluneční brány“ je 

s více než 1500 porody ročně největší svého druhu ve Stře-

dočeském kraji. V  roce 2014 bylo zprovozněno ODDĚLENÍ 
CHRONICKÉ A RESUSCITAČNÍ PÉČE PRO DĚTI, které před-

stavuje unikátní zařízení v ČR. V nemocnici funguje ONKO-
LOGICKÝ STACIONÁŘ a široké spektrum ambulancí. 

O neustálém ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PÉČE hovoří zisk certifi -

kátů kvality ISO 9001 a akreditace SAK ČR v roce 2014.

www.nemocnice-horovice.cz
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Nemocnice v Benešově byla slavnostně otevřena roku 1898. Své jméno nese 
po korunním princi Rudolfovi a jeho manželce belgické princezně Stefanii.  
Disponuje řadou ambulantních pracovišť a 9 lůžkovými odděleními s celko-
vou kapacitou 444 lůžek. Ve své nabídce má i specializované medicínské  
programy jako je péče o válečné veterány, spánková laboratoř, estetická  
medicína, sportovní medicína, kýlní centrum a další. 

V roce 2014 Nemocnice Rudolfa a Stefanie úspěšně absolvovala akreditační  
šetření a získala tak AKREDITACI v oblasti kvality a bezpečí.

Co nabízíme svým zaměstnanCům:
• Práci v akreditovaném  

zdravotnickém zařízení
• Moderně vybavená pracoviště
• Dostatek pomocného personálu
• Rodinné prostředí a příjemný  

kolektiv
• Adekvátní finanční ohodnocení  

s možností růstu na základě  
získané praxe

• Podporu vzdělávání a osobního  
rozvoje

• Firemní benefity - stravování, příspěvek na penzijní připojištění, firemní 
jesle, týden dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna (Sick Days), péče o 
tělo a další

Motto: „Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

Cílem nemocnice je poskytování komplexní a kvalitní zdravotní péče na  
vysoké odborné úrovni a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Že se jí daří 

těchto cílů dosahovat, dokazuje řada získaných ocenění:
• Nejlepší nemocnice kraje 2014 (očima pacientů i zaměstnanců)

• 3. místo v ČR Nejlepší nemocnice očima zaměstnanců 2014
• 1. místo v soutěži Bezpečná nemocnice 2014

• Certifikát AAA „Excelentní“ Czech Stability Award 2015

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.



29

Nemocnice v Benešově byla slavnostně otevřena roku 1898. Své jméno nese 
po korunním princi Rudolfovi a jeho manželce belgické princezně Stefanii.  
Disponuje řadou ambulantních pracovišť a 9 lůžkovými odděleními s celko-
vou kapacitou 444 lůžek. Ve své nabídce má i specializované medicínské  
programy jako je péče o válečné veterány, spánková laboratoř, estetická  
medicína, sportovní medicína, kýlní centrum a další. 

V roce 2014 Nemocnice Rudolfa a Stefanie úspěšně absolvovala akreditační  
šetření a získala tak AKREDITACI v oblasti kvality a bezpečí.

Co nabízíme svým zaměstnanCům:
• Práci v akreditovaném  

zdravotnickém zařízení
• Moderně vybavená pracoviště
• Dostatek pomocného personálu
• Rodinné prostředí a příjemný  

kolektiv
• Adekvátní finanční ohodnocení  

s možností růstu na základě  
získané praxe

• Podporu vzdělávání a osobního  
rozvoje

• Firemní benefity - stravování, příspěvek na penzijní připojištění, firemní 
jesle, týden dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna (Sick Days), péče o 
tělo a další

Motto: „Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

Cílem nemocnice je poskytování komplexní a kvalitní zdravotní péče na  
vysoké odborné úrovni a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Že se jí daří 

těchto cílů dosahovat, dokazuje řada získaných ocenění:
• Nejlepší nemocnice kraje 2014 (očima pacientů i zaměstnanců)

• 3. místo v ČR Nejlepší nemocnice očima zaměstnanců 2014
• 1. místo v soutěži Bezpečná nemocnice 2014

• Certifikát AAA „Excelentní“ Czech Stability Award 2015

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie poskytuje řadu pracovních 

příležitostí mladým lékařům i zdravotním sestrám.

Koho hledáme:

Lékaři absolventi
•	 Radiodiagnostické	oddělení
•	 Lůžka	ošetřovatelské	péče
•	 Hematologické	oddělení
•	 Gynekologicko-porodnické	oddělení
•	 Neurologické	oddělení
•	 ORL	oddělení

Lékaři se specializovanou způsobilostí
•	 Oční	ambulance
•	 Kardiologická	ambulance
•	 Kožní	ambulance
•	 Urologická	ambulance
•	 Plicní	ambulance

Nelékaři:
•	 Všeobecné	sestry	a	zdravotničtí	asistenti

Všeobecným sestrám a zdravotnickým asistentům navíc nabízíme:
•	 Náborový	příspěvek
•	 Příspěvek	na	bydlení	po	dobu	2	let	při	plném	pracovním	úvazku

Absolventům zdravotnických škol oboru zdravotnický asistent dále  
nabízíme:
•	 Pracovní	poměr	na	dobu	neurčitou
•	 Úhradu	školného	na	vysoké	škole	nebo	vyšší	odborné	škole	při	studiu	

kombinované	formy	studia
•	 Podporu	ve	zvyšování	kvalifikace	dle	ZP,	včetně	uzavření	kvalifikační		

dohody	na	5	let	a	získání jistoty absolventa	v	trvání	pracovního	poměru
•	 Studijní	stipendium	při	stanoveném	prospěchu	na	státní	vysoké	škole

Kontakt: Personální oddělení, pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554
www.hospital-bn.cz

NEVÁHEJTE A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO  
ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU!
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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč  

 

 

 

 

 
V roce 2015 plánuje zřizovatel (Kraj Vysočina) v naší 
nemocnici zahájení výstavby pavilonu chirurgických 
oborů. Předpokládaný termín ukončení je v roce 2017.  
 
Z důvodu modernizace nemocnice a dlouhodobého 
nedostatku určitých lékařských oborů  
 

HLEDÁME LÉKAŘE  
Hledané pracovní pozice: 
Lékař hematolog           Lékař ARO  
Lékař gynekolog            Lékař chirurg  
Lékař internista             Lékař RDG  
Lékař ortoped    Lékař urolog  
Lékař patologie   Lékař dětské odd. 
 
A ostatní hledané pozice dle aktuální nabídky 
na internetových stránkách naší nemocnice. 
 
Požadavky: 

 specializovanou způsobilost lékaře podle zákona č. 
95/2004 Sb., v platném znění, nebo lékaře 
po zařazení do oboru, či lékaře absolventa se 
zájmem o tento obor 

 komunikační schopnosti 
 pečlivost 
 trestní bezúhonnost. 

 
Kde můžete získat více informací? 

 Mgr. Eva Skálová, vedoucí personálního oddělení, 
telefonní kontakt:734 526 026  
e-mailujte na: eskalova@nem-tr.cz   
 
více informací naleznete také na www.nem-tr.cz 
 
 
 
 
 www.nem-tr.cz 
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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč  

 
 
 
 
 
 

 
Co nabízíme:  

 náborový příspěvek 
 perspektivní a stabilní zaměstnání v akreditovaném zdravotnickém zařízení 
 5 týdnů dovolené 
 příspěvek na stravování 
 zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 
 příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A 
 příspěvek na penzijní připojištění  
 příspěvek na sportovní aktivity 
 poukázky na rehabilitační oddělení nemocnice 
 zvýhodněný pronájem rekreační chaty (prostřednictvím odborové organizace)  
 odměny za aktivní rozvoj znalostí a schopností 
 sociální výpomoc a finanční odměny (dárci krve, odchod do důchodu, životní výročí 50 let věku). 
 

 „Náborový příspěvek“ u nedostatkových lékařských a nelékařských pozic. 
 až 100 000,- Kč u lékařů 
 až 30 000,- Kč u nelékařů 

 
Podmínky poskytnutí příspěvku: 

 Uzavření „Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku“. Tato smlouva musí být uzavřena před 
samotným uzavřením pracovního poměru.  

 Po uzavření „Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku“ do 30 dnů od podpisu musí být uzavřena 
„Pracovní smlouva“ na dobu neurčitou. Musí obsahovat závazek minimálně 5 let pracovního 
poměru u organizace. 

 Po uzavření „Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku“ do 30 dnů od podpisu musí být vyplacen 
náborový příspěvek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.nem-tr.cz 
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„Hledáme kolegy do všech
  zdravotnických oborů“

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
e-mail: info@nempk.cz
www.nempk.cz
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„Hledáme kolegy do všech
  zdravotnických oborů“

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
e-mail: info@nempk.cz
www.nempk.cz

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic  
akutní lůžkové péče, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj. 
 
Vznikem nové společnosti vyvrcholil dlouhodobý proces naplánovaný na základě Scénáře 
efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji, který schválili 
krajští zastupitelé.

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. se s ročním obratem více než 3,5 miliardy korun a se 
zhruba 4500 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocnic v zemi. Společnost tvoří 
pět pracovišť – Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, 
Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice.
 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
e-mail: info@nempk.cz
www.nempk.cz

Spojené cesty za zdravím

Hledáme kolegy do všech zdravotnických oborů
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PODŘIPSKÁ NEMOCNICE 
S POLIKLINIKOU ROUDNICE N. L., S.R.O.

tel.  416  858 111-2
fax  416  831 163, 
e-mail:pnsp@pnsp.cz
Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n. L.,  č.ú 159714777/0600,  
IČO 25 44 38 01,   DIČ CZ25443801
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. 
 Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18651
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Nemocnice má čtyři primariáty – chirurgické oddělení, interní oddělení, 
gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení. Jsme soukromá 
nemocnice, která se nachází přímo v Roudnici nad Labem a která má 
velkou spádovou oblast. Roudnice nad Labem leží severně od Prahy 
cca 30 km po D8. Jsme držiteli certifikátů ISO, což dokládá naši vysokou 
kvalitu poskytování zdravotní péče. Ředitelem je Mgr. Tomáš Krajník.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA:

LÉKAŘ - na interní oddělení
  - na chirurgické oddělení
  - radiodiagnostiku

VŠEOBECNÁ SESTRA 
  - na interní oddělení
  - na LDN
  - domácí péče ANEŽKA

VÍCE NA NAŠICH STRÁNKÁCH WWW.PNSP.CZ

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
            Alej 17. listopadu 1101
            413 01  Roudnice nad Labem

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ 
 p. Pokorná Renata 
 tel. 416/858 338, 602/645 987 
 personalni@pnsp.cz

SEKRETARIÁT ŘEDITELE 
 p. Macháčková Martina 
 tel. 416/858 323, 720/997 760  
 reditel@pnsp.cz
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 SKUPINA VAMED 
MEDITERRA

Jsme součástí skupiny VAMED, která je předním evropským 
hráčem v oblasti kompletního managementu zdravotnických 
a lázeňských zařízení. Disponujeme týmem nejlepších odborníků 
a rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi.
Naše zdravotnická zařízení získala v posledních letech řadu 
prestižních ocenění, jako jsou Nejlepší nemocnice kraje očima 
pacientů či ocenění za fi nanční stabilitu ČEKIA Stability Award.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
telefon:  234 094 222
e-mail:   recepce@mediterra.cz
web: www.vamed-mediterra.cz

Unikátní léčebně rehabilitační zařízení 
s nejmodernějším vybavením. Klinika je známá 
svou prvotřídní ortopedickou operativou a rehabilitací 
ortopedickou i neurologickou.

REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY

436 zaměstnanců
189 lůžek

Nadstandardní lékařské zařízení zajišťující ambulantní 
péči v širokém spektru odborností.

KLINIKA ZÁMEČEK MALVAZINKY

Nemocnice v krásné přírodě Vysočiny skýtá ideální 
podmínky pro rekonvalescenci. Tamní Centrum 
robotické chirurgie poskytuje specializované operace 
v oboru urologie nebo břišní a cévní chirurgie.

NEMOCNICE MOSTIŠTĚ

199 zaměstnanců
129 lůžek

Poskytuje širokou škálu ambulantní i hospitalizační 
péče. Místní gynekologicko-porodnické oddělení 
je vyhlášené pro svůj individuální přístup 
k pacientkám a přátelskou atmosféru

NEMOCNICE NERATOVICE

311 zaměstnanců
97 lůžek

Tato nemocnice s více než staletou tradicí 
se v současnosti specializuje na vícestupňovou 
následnou péči.

NEMOCNICE TANVALD

217 zaměstnanců
89 lůžek

Kombinované zdravotnické zařízení nabízející 
profesionální léčebnou péči v oboru ortopedie, 
sportovní traumatologie a fyzioterapie.

C.L.P.A.

79 zaměstnanců
15 lůžek

Respektované zdravotnické zařízení vyhledávané 
například pro svou ortopedii, porodnici nebo infekční 
oddělení, jehož součástí je Centrum očkování 
a cestovní medicíny.

NEMOCNICE MĚLNÍK

633 zaměstnanců
351 lůžek

Nemocnice situovaná přímo na náměstí nabízí široké 
spektrum služeb z oblasti akutní i následné péče.

NEMOCNICE SEDLČANY

206 zaměstnanců
99 lůžek

PŘÍLEŽITOSTI PRO UPLATNĚNÍ 
Nabízíme řadu příležitostí pro uplatnění mladých lékařů a nelékařských zdravotnických 
pracovníků včetně fyzioterapeutů napříč všemi odbornostmi v rámci skupiny 
VAMED MEDITERRA. 
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ZDRAVOTNICKÝ HOLDING 
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE
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STAŇTE SE ČLENEM ZDRAVOTNICKÝCH TÝMŮ 
NAŠICH NEMOCNIC

v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou nebo ve Dvoře Králové nad Labem
hledáme lékaře, všeobecné sestry i fyzioterapeuty

SPOJTE SVOU BUDOUCNOST S NÁMI 

www.zhkhk.cz

– získání zkušeností, které budete potřebovat v dalším
profesním životě

– moderní technologické a pracovní zázemí
– profesní rozvoj ve zkušeném týmu na akreditovaných

pracovištích
– finanční i časovou podporu vašemu dalšímu vzdělávání
– individuální přístup ke každému z vás s ohledem 

na vaše profesní i osobní priority

– kariérní růst
– mzdové podmínky odpovídající významu vaší profese

s širokou nabídkou bonusových zaměstnaneckých
benefitů

– ubytování ve firemních bytech
– v případě potřeby či péče o děti flexibilní 

pracovní doba včetně možnosti zkráceného úvazku
– a mnohé další výhody.

N A B Í Z Í M E :

Více informací každému z vás podá lékařský náměstek, nebo hlavní sestra:

V NÁCHODĚ: prim. MUDr. ANTONÍN HOUSA, housa.antonin@nemocnicenachod.cz 
Mgr. RENATA DUŠKOVÁ, duskova.renata@nemocnicenachod.cz

V JIČÍNĚ: MUDr . MARTIN ŠIMÁK, martin.simak@nemjc.cz 
Mgr. MONIKA KÖSTINGEROVÁ, monika.kostingerova@nemjc.cz

V TRUTNOVĚ: MUDr. ALENA KOPECKÁ, kopecka.alena@nemtru.cz
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU: prim. MUDr. MARCEL MARŠÍK, marsik.marcel@nemocnicerk.cz 
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