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Jsme tu pro Vás již 8 let

ŘÍJEN 2020

Hledáme zubní lékaře do několika nových a moderně vybavených ordinací na Krnovsku
■ Nabízíme: práci na plný i zkrácený úvazek; novou a moderně vybavenou ordinaci; vynikající platové podmínky; 
možnost ubytování; firemní školku; řadu benefitů z FKSP; 25 dnů dovolené; podporu pro další vzdělávání a školení; 
možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem o obor; 
nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobilost;trestní bezúhonnost
■ Předpokládaný nástup: podzim 2020
■ V případě zájmu kontaktujte náměstka ředitele pro lékařskou péči SZZ Krnov,  MUDr. Bronislava Sedláčka: tel. 554 690 280, 
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

■ POŽADUJEME:  VOŠ  nebo VŠ v oboru fyzioterapie
■ NABÍZÍME: Měsíční mzdu 28 000 až 32 000 Kč; Náborový příspěvek 10 000 Kč; 
Pracovní doba Po-Pá (sobotní směna cca 1x měsíčně). Nadstandardní odborné kurzy; Služební byt; Příspěvek na dopravu
■ KONTAKT: Paní Hlaváčková, tel. +577 659 104 nebo email: sekretariat@miramare-luhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. - SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O. 
■  PŘIJMOU FYZIOTERAPEUTY/MZDA 28 000 - 32 000 KČ

V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Karlových Varech. Do soukromé ambulance Avenier a.s. 
hledáme lékaře, který se stane odborným poradcem pro naše klienty v oblasti očkování a cestovní medicíny. 
■ Pracovat u nás můžete na částečný úvazek pouze na denní směny od pondělí do pátku. 
■ Ke mzdě nabízíme velké množství bonusů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci kariéra na www.avenier.cz. 
■ V případě zájmu pište na lidskezdroje@avenier.cz.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lékařská fakulta - všeobecné lékařství, 
praxe v oboru min. 3 roky, schopnost vedení menšího kolektivu,
státní občanství ČR (nezbytné), zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné a dobře vybavené pracovní prostředí, jistota pravidelného příjmu, výhody plynoucí ze služebního 
poměru, 6 týdnů dovolené, příspěvky na rekreaci, stravování a další benefity.
■ Strukturovaný životopis zasílejte na mail: personalni@px.mvcr.cz 

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■  HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  
PRO DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA

Pro naše laboratoře hledáme zdravotní laboranty (SŠ, VOŠ, Bc.), se zájmem o mikrobiologii , příp. PCR metodu. 
■ Co Vám chceme nabídnout:  zázemí stabilní a dlouhodobě fungující společnosti; 6 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné 
mobilní tarify i pro rodinu; po zkušební době možnost výběru z dalších benefitů z Cafaterie (příspěvek na důchodové pojištění, na 
dovolenou, kulturu nebo možnost nákupu knih nebo zdravotních potřeb, ActivePass, Multisport); náborový příspěvek 40 000 (20 
tisíc po 4 měsících, 20 tisíc po jednom roce); pracovní doba pondělí - pátek, bez nočních služeb  
■ Více na https://aeskulab.jobs.cz/
■ Kontaktní údaje: Mgr. Jiří Pavel tel. 734 641 233 pavel.jiri@aeskulab.cz

AESKULAB K. S. ■  ZDRAVOTNÍ LABORANT/KA  
MIKROBIOLOGIE OSTRAVA A PRAHA



PRAHA

AESKULAB K. S.
PATOLOG, 
CYTOPATOLOG – 
VEDOUCÍ 
ODDĚLENÍ
Hledáme vedoucí/ho oddě-
lení cytologie, vzdělání VŠ 
medicínské nebo přírodo-
vědné, praxe v cytologické 
nebo histologické laboratoři 
podmínkou.
■ Nabízíme: moderní pra-
coviště v Praze, výraznou 
podporu při vzdělávání 
a řadu benefitů (podrobnosti 
na https://aeskulab.jobs.cz/) 
■ Kontakty: 
Mgr. Jiří Pavel 
tel. 734 641 233, 
email: pavel.jiri@aeskulab.cz  

VYSOČINA

ORDINACE PLDD 
NÁMĚŠŤ  
NAD OSLAVOU
HLEDÁM 
ZÁSTUP PLDD
Naléhavě hledám zástup 
PLDD do ordinace v Náměšti 
nad Oslavou. 
■ Více info 
na tel. 775 124 427.

NELÉKAŘI
PRAHA

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
ODBĚROVÁ 
SESTRA 
PRO PRAHU
Česká laboratorní s.r.o. hledá 
odběrové sestry
■ Nabízíme: 6 týdnů dovo-
lené, stravenky, MultiSport

■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru všeobecná nebo 
praktická sestra
■ Místo pracoviště: Praha
■ V případě zájmu piš- 
te na klima@ceslab.cz nebo 
volejte: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ

DERMALINK S.R.O.
LYMFOTERAPEUTKA 
NA ZKRÁCENÝ 
ÚVAZEK
Hledáme lymfoterapeutku/
fyzioterapeutku na zkrácený 
úvazek, 2 až 3 dny v týdnu, do 
zavedené ordinace v Praze 4 
Braníku. 
■ Nabízíme zaškolení v oboru 
lymfoterapie, flexibilní pracovní 
dobu, dobré finanční ohodno-
cení. 
■ Požadujeme samostatnost, 
spolehlivost a příjemné vystu-
pování.
■ Pište na 
info@dermalink.cz.

LÉKAŘI

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník
hledá kvalifikované kandidáty na pozice

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – PRIMÁŘ 
a 

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE – LÉKAŘ
Požadujeme:
➭ vzdělání: vysokoškolské lékařského směru, atestace RFM
➭ specializační způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
➭ licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru
➭ praxi v oboru, znalost práce na PC
➭ spolehlivost odpovědnost
➭ zkušenosti s vedením zaměstnanců
➭ zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004Sb.
➭ odbornou způsobilost odpovídající zákonu č. 95/2004Sb.

Nabízíme:
➭ zázemí stabilní české společnosti
➭ odpovídající platové ohodnocení
➭ zajímavé smluvní podmínky
➭ velmi příjemné pracovní prostředí
➭ možnost dalšího vzdělávání a podpora odborného růstu
➭ 5 týdnů dovolené
➭ možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování a stravování
➭ příspěvek na penzijní připojištění

Nástup: dle dohody
Bližší informace poskytne prim. MUDr. Ján CAPKO, tel. 724 110 099
V případě Vašeho zájmu o nabízené pozice nám zašlete strukturovaný 
životopis s tel. kontaktem na e-mail: kariéra@vlrz.cz.
 

Nezavírejte oči
před tím, co se

děje a pojďte nám
prosím pomoct

do
 Očního centra AGEL!

Hledáme
očního lékaře

do ostravského
Očního centra.
Kontakt:
Petra Indráčková
petra.indrackova@agel.cz
tel. 725 318 592

Areál lázeňské léčebny se 
nachází v atraktivní loka-
litě centra lázní Jeseník  
s lázeňskou kolonádou  
a ojedinělým přírodním 
balneoparkem, který je 
vzdálen pouhých 5 minut 
chůze. To vše doplňuje 
nádherný panoramatický 
výhled na horský hřeben 
Hrubého Jeseníku.

Lázeňská léčebna je zaměře-
na na léčbu onemocnění dý-
chacího a oběhového ústro-
jí, problematiku nadváhy a 

poruch pohybového apa-
rátu. Poskytuje celou škálu 
fyziatrických a balneologic-
kých procedur, individuální  
i skupinovou léčebnou tě-
lovýchovu, tradiční vodo-
léčebné procedury, různé 
uvolňující masáže, zábaly  
i léčbu moderní přístrojovou 
technikou – HI laseroterapií, 
superindukčním systémem, 
kombinací termoterapie  
a kryoterapie apod.  

Více informací naleznete ZDE

VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA 
JESENÍK – PŘEDSTAVENÍ LÉČEBNY

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-lecebny


MUDR. MARIE  
KOPECKÁ
ZDRAVOTNÍ  
SESTRA
Přijmu zdravotní sestru do 
dětské ambulance v Sadské.
■ Kontakt: 
732 420 112

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
ODBĚROVÁ  
SESTRA ČESKÝ 
BROD
Česká laboratorní s.r.o. hledá 
odběrové sestry do Českého 
Brodu
■ Nabízíme: 6 týdnů dovo-
lené, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru všeobecná nebo 
praktická sestra
■ Místo pracoviště: 
Nemocnice Český Brod, 
Žižkova 282, 
282 01 Český Brod
■ V případě zájmu piště na 
klima@ceslab.cz nebo 
volejte: 778 428 633

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
PRACHATICE, A.S.
PŘIJME  
VŠEOBECNÉ  
SESTRY NA VÍCE 
ODDĚLENÍ

Nemocnice Prachatice, a.s. 
přijme do hlavního pracovní-
ho poměru: 
-  Všeobecnou sestru na he-

modialyzačním středisku 
bez nočních směn s mož-
ností náborového příspěvku

-  Všeobecnou sestru u lůžka 
v nepřetržitém provozu na 
oddělení JIRP

-  Všeobecnou sestru na inter-
ní příjmové ambulanci v ne-
přetržitém provozu

■ Nabízíme: Zajímavé 
ohodnocení, mimořádné 
prémie, 25 dní dovolené, 
podpora vzdělávání, MŠ 
v areálu nemocnice, příspě-
vek na penzijní připojištění, 
zvýhodněné stravování, oč-
kování proti chřipce.
■ Kontakt: 
bicanova@nempt.cz, 
702 236 509
■ Více info: 
www.nempt.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, 
A.S. - NEMOCNICE 
ÚSTECKÉHO KRAJE
PŘIJME  
VŠEOBECNÉ –  
PERIOPERAČNÍ 
SESTRY, PRAKTICKÉ  
SESTRY
■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná 
způsobilost k výkonu povolá-
ní praktické a všeobecné sestry; 
trestní bezúhonnost a zdravotní 

způsobilost; spolehlivost, flexibil-
nost; schopnost samostatné a tý-
mové práce; znalost práce na PC 
(Word, Excel); ochota k dalšímu 
vzdělávání
■ Nabízíme: pracovní po-
měr s odpovídajícím finan- 
čním ohodnocením; možnost 
okamžitého nástupu; zázemí 
úspěšné a stabilní společnosti; 
moderní a příjemné pracov-
ní prostředí; možnost dalšího 
vzdělávání financovaného za-
městnavatelem; podpora další-
ho profesního rozvoje; 5 týdnů 
dovolené; závodní stravování
■ Kontakt: Krajská zdravotní, 
a.s. , Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová - 
náměstkyně, 
Úsek řízení lidských zdrojů, 
tel. 477 117 960, email: 
vlasta.kasparova@kzcr.eu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJME  
VŠEOBECNOU  
SESTRU/  
RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
Pracoviště ve Vítkově nebo No-
vém Jičíně, možnost startovací-
ho ubytování a mnoho dalších 
benefitů. 

■ Kontakt: 
petra.czyzova@nnj.agel.cz; 
+420 702 153 169

NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJME  
VŠEOBECNOU
SESTRU ARO/ 
JIP/HDS
■ Nabízíme příplatky za odbor-
nost, možnost startovacího uby-
tování a mnoho dalších benefitů. 
■ Kontakt: 
petra.czyzova@nnj.agel.cz; 
+420 702 153 169

ULTRA GYN  
CENTER S.R.O.
PŘIJME  
ZDRAVOTNÍ  
SESTRU
Přijme zdravotní sestru i dů-
chodkyni do gynekologické 
ambulance v Havířov-Město 
na zkrácený úvazek či DPP, 
10h/týdně, plat:200 Kč/h. 
■ Zájemkyně pište na
 n.sturcova@seznam.cz

www.obrazovkavcekarne.cz
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 731 965 096 
nebo emailové adrese: lucie.vorlickova@ids-media.cz 

z

Informační
LCD PANEL 
do čekárny
Nabídněte svým 
pacientům informace 
o vaší ordinaci.

●  Smluvní mzda dle praxe a odbornosti
●  Možnost náborového příspěvku
●  Výborné podmínky pro odborný růst
●  Mateřskou školu v areálu nemocnice  

s prodlouženou pracovní dobou

●  Příspěvek na penzijní připojištění vy výši  
3.600,- Kč/ročně

●  Odměny k pracovním a životním výročím
●  Možnost ubytování
●  Zvýhodněné závodní stravování

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
Nemocnice Prachatice, a.s. aktuálně  
přijme LÉKAŘE na tyto pozice:

●  Zástupce primáře na interní oddělení
●  Sekundární lékař nebo absolvent na interní oddělení 
●  Sekundární lékař na oddělení gastroenterologie
●  Sekundární lékař na oddělení JIRP/ARO
●  Sekundární lékař nebo absolvent na chirurgické oddělení
●  Sekundární lékař nebo absolvent na ortopedické oddělení

Co nabízíme?
 

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, budeme rádi, když se ozvete a přijedete podívat. 
Bude se Vám věnovat primář daného oddělení a zástupce vedení nemocnice.

Kontakt: BBS Lucie Bicanová, DiS, E-mail bicanova@nempt.cz, . tel. č. +420 388 600 290, +420 702 236 509
Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38320 Prachatice https://www.nempt.cz/

STAŇTE SE NAŠIMI 
FANOUŠKY



OLOMOUCKÝ KRAJ

ORTOPEDICKÁ  
ORDINACE  
V OLOMOUCI
HLEDÁ ZDRAVOTNÍ  
SESTRU
Hledám zdravotní sestru pro 
soukromou ortopedickou or-
dinaci v Olomouci, nejlépe 
na poloviční pracovní úva-
zek s možným nástupem od 
1.11.2020. 
Praxe v ortopedii není nutná, se 
vším pomůžeme a poradíme. 
■ Kontakt: 
tel. 737 973 477, mail: 
Eichlerz@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

MEDIFIS S.R.O.
PŘIJMEME ZDRA-
VOTNÍ SESTRU NA 
KLINIKU MEDIFIS
Přijmeme zdravotní sestru na 
celkový nebo zkrácený pracov-
ní úvazek , zajistíme velmi do- 
bré podmínky včetně finanční-
ho ohodnocení. Vítaná je praxe 
v chirurgických oborech nebo 
stomatologii. 
■ Kontakt: 737 259 960, 
sliva@medifis.cz

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 8 let

ZÁŘÍ 2020

Do Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy přijmeme zdravotní sestru, která kromě své práce miluje také děti 
a má srdce na správném místě. 
■ Co byste měli mít: především odhodlání pomáhat a předat dětem to nejlepší, co ve vás vězí. Nesmí chybět ani laskavý a empatický přístup k našim klientům.
■ Co máme my: ubytování v areálu léčebny, příjemné a klidné prostředí léčebny, stravování za zvýhodněné ceny, 25 dní dovolené, 3 dny sick days, 
Multisport kartu nebo hrazené vzdělávání a účast na konferencích. 
■ Těší se na Vás: Olga Trnková a celý tým léčebny. Tel: 602 627 741, email: personal@olivovna.cz

Domov pro seniory Chodov přijme všeobecné sestry. 
Nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové směny. 
■ Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, závodní stravování, aj.
■ Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb.a pozitivní vztah k seniorům.
■ Kontakt: pavla.cernovicka@seniordomov.cz, tel.: 773 808 815

Přijmeme všeobecné a praktické sestry na lůžková oddělení, ergoterapeuta
■ Kontakt: Mgr. Edita Klavíková, MBA (e-mail: hlavni-sestra@nemst.cz, tel.: 721 513 566, 383 314 114)
a lékaře na interní, gynekologicko-porodnické, dětské, oční, ARO-JIP, plicní a neurologické oddělení
■ Kontakt: Ivana Kačírková (e-mail: personalni@nemst.cz, tel.: 723430161, 383314125)
■ Nabízíme: práce v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů; zajímavé finanční ohodnocení; maximální podpora celoživotního 
vzdělávání; přátelské pracovní prostředí; ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní pojištění, možnost rekreace na Šumavě, zvýhodněné telefonní 
tarify, slevy v nemocniční lékárně, nepovinná očkování; využití dětské skupiny; stipendia  pro budoucí lékařské  i nelékařské profese

Pro přední pražskou kliniku zabývající se léčbou neplodnosti a zachování plodnosti hledáme zdravotní sestru:
- min. SŠ/VOŠ vzdělání; praxe  v oboru asist. reprodukce (IVF) není nutná; angličtina - mírně pokročilá.
■ Nabízíme: vynikající platové ohodnocení; HPP; další profesní rozvoj a školení; ambulantní provoz (pouze denní směny); - možnost práce se zahraniční klientelou
■ Kontakt: kotoucova@pragueivf.cz

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA ■  PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU DO DĚTSKÉ LÉČEBNY

DOMOV PRO SENIORY CHODOV ■  PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY

NEMOCNICE STRAKONICE ■  PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ, SESTRY A ERGOTERAPEUTA

PRAGUE FERTILITY CENTRE ■  ZDRAVOTNÍ SESTRA

Hledáme zubní lékaře do několika nových a moderně vybavených ordinací na Krnovsku
■ Nabízíme: práci na plný i zkrácený úvazek; novou a moderně vybavenou ordinaci; vynikající platové podmínky; možnost ubytování; firemní školku; 
řadu benefitů z FKSP; 25 dnů dovolené; podporu pro další vzdělávání a školení; možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem o obor; nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobilost;
trestní bezúhonnost
■ Předpokládaný nástup: podzim 2020
■ V případě zájmu kontaktujte náměstka ředitele pro lékařskou péči SZZ Krnov MUDr. Bronislava Sedláčka: tel. 554 690 280, sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, 
vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: lékař specialista v oboru RDG; fyzioterapeut; všeobecná a praktická sestra; zdravotnický 
záchranář; ošetřovatel, sanitář a pro nové odd. ARO: sestra se specializovanou způsobilostí ARIP; všeobecná a praktická sestra; 
zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář
■ Nabízíme:  příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování 
v areálu nemocnice; velmi dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z kolektivní 
smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní růst, a další vzdělávání 
(kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.); možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
■ Kontakt: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■  PŘIJME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Jsme moderní rodinná ne-
mocnice s dlouholetou tra-
dicí poskytující komplexní, 
vysoce kvalitní a specializo-
vanou péči. K zaměstnan-
cům máme individuální 
vstřícný přístup a podporu-
jeme je v jejich odborném 
profesním růstu – zaměst-
nance vysíláme na stáže, 
umožňujeme jim účast na 
vzdělávacích aktivitách  
a vytváříme jim příjemné pra-
covní prostředí. Všem svým 
zaměstnancům nabízíme 
prestiž a jistotu zaměstnání 

a rovné pracovní podmínky, 
bez ohledu na pohlaví, věk, 
národnost či barvu pleti. 
Studentům umožňujeme si 
přivydělat při studiu formou 
brigád a díky tomu poznat 
provoz a kolektiv na odděle-
ních. Všichni absolventi jsou 
u nás ihned plně zapojeni do 
péče o pacienty.

Naše nemocnice každoročně 
pořádá řadu prestižních vzdě-
lávacích akcí, seminářů apod. 
Naši lékaři se účastní medicin-
ských konferencí. Spolupra-

cujeme i s několika nadacemi, 
pořádáme samostatné před-
nášky, spolupracuje s městem i 
s dalšími organizacemi. Každo-
ročně se také účastníme celo-
státního projektu „Nejlepší ne-
mocnice ČR“, kde se pravidelně 
umísťujeme na předních příč-
kách v rámci Jihočeského kraje  
v kategorii nefakultních ne-
mocnic v oblasti „Bezpečnost 
a spokojenost zaměstnanců 
nemocnic“. Bodovali jsme  
v předchozích letech i v dal-
ších kategoriích – Bezpečnost 
a spokojenost ambulantních 
či hospitalizovaných pacientů  
a v kategorii Finanční zdraví 
nemocnic. 
Nemocnice Prachatice, a.s. 
je moderní okresní nemoc-
nice, která do svého rozvo-
je v posledních deseti le-
tech investovala bezmála 
300 mil. Kč, z toho 160 mil. 
Kč do stavebních investic  
a 140 mil. Kč do ostatního 
dlouhodobého majetku, tedy 
zejména přístrojů a technolo-
gií. Díky tomu patří dnes pra-
chatická nemocnice mezi mo-
derní zdravotnická zařízení.

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE PRACHATICE,A.S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-9

