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n Výběrová řízení 

Přednosta/přednostka

Děkan 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního (funkčního) 
místa:
l  přednosta/ka Ústavu teorie 

a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
– současně pro uchazeče o tuto 
funkci i na místo profesora/ky, 
docenta/ky, odborného/é 
asistenta/ky se zaměřením na 
ošetřovatelství, předpokládané 
jmenování do funkce k 1. 2. 2010

l  přednosta/ka Ústavu veřejného 
zdravotnictví a medicínského 
práva 1. LF UK

– současně pro uchazeče o tuto 
funkci i na místo profesora/ky, 
docenta/ky, odborného/é 
asistenta/ky se zaměřením na 
medicínské právo a veřejné 
zdravotnictví, předpokládané 
jmenování do funkce k 1. 2. 2010

Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru, případný 
vědecko-pedagogický titul, 
pedagogická praxe min. 5 let, 
vědecká a publikační činnost, 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého týmu 
v daném oboru, občanská 
bezúhonnost.
Písemné přihlášky 
s vlastnoručním podpisem 
doplněné osobním dotazníkem, 
životopisem, kopiemi dokladů 
o vzdělání, kvalifikaci a praxi, 
přehledem vědecké a publikační 
činnosti, výpisem z trestního 
rejstříku (ne staršího 3 měs.), 
souhlasem v souladu se zákonem 
o ochraně osob. údajů a koncepcí 
pracoviště přijímá do 5 týdnů po 
zveřejnění inzerátu podatelna 
1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, 
121 08 Praha 2. Informace na 
tel. 224 964 254 a www.lf1.cuni.cz 
(úřední deska)
 ZDN 900016187

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci a ředitel 
Fakultní nemocnice 
Olomouc
vypisují výběrové řízení na 
obsazení místa přednosta/ka 
Kliniky tělovýchovného lékařství.
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v oboru všeobecného 
lékařství, specializace v oboru 
v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb. v platném znění, 
vědeckopedagogický titul – 
profesor, docent, minimálně 10 let 
praxe, předpoklady podle zákona 
č. 451/1991 Sb. v platném znění 
(lustrace), zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu, pracoviště, 
vč. manažerských dovedností, 
aktivní znalost jednoho světového 
jazyka, znalost práce na PC, pro 
přednosty společných pracovišť 
LF UP a FNOL – licence ČLK na 
vedoucího lékaře-primáře.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce doložte: vyplněný 
osobní dotazník, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
profesní životopis s uvedením 
přehledu o vědecké a publikační 
činnosti, osvědčení a čestné 
prohlášení podle zákona č. 
451/1991 Sb. v platném znění, 
výpis z rejstříku trestů ne starší 
3 měsíců, fotokopie licence ČLK 
na vedoucího lékaře-primáře, 
písemný návrh koncepce vývoje 
pracoviště.
Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na Děkanát LF UP, 
personální referát, tř. Svobody 8, 
771 26 Olomouc. 
 ZDN 900016105

Vrchní sestra

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
prodlužuje termín pro přijímání 
přihlášek do vypsaného 

výběrového řízení na pozici 
vrchní sestra pro oddělení 
neurochirurgie do 30. 11. 2009. 
Stanovené požadavky: SZŠ, PSS/
VŠ, VZŠ, 6 let praxe, organizační 
a komunikační schopnosti. 
K přihlášce doložit: profesní 
životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů.
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením Výběrové řízení na 
sekretariát personální náměstkyně 
FN v Motole, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5.
 ZDN 900015969

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo: 1 akademického 
pracovníka pro Gynekologicko- 
-porodnickou kliniku UK 2. LF 
a FN Motol.
Požadavky na uchazeče: nejvyšší 
ukončené vzdělání v oboru, 
aktivní znalost minimálně 
jednoho světového jazyka, 
perspektiva získání titulu Ph.D., 
publikační aktivita.
Dále požadujeme předpoklady 
pro vědeckou a pedagogickou 
činnost, morální a občanská 
bezúhonnost.
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát UK 2. 
LF, personální oddělení, V Úvalu 
84, 150 06 Praha 5-Motol.
 ZDN 900015960

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 
4-Krč přijme na základě 
konkurzního řízení 
lékaře/lékařku-radiologa 

pro RDG oddělení.
Požadujeme: odbornou 
a zdravotní způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., atestace 
a praxe vítána.
Nabízíme: odpovídající platové 
podmínky, možnost celoživotního 
vzdělávání, zaměstnanecké 
benefity.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4-Krč, k rukám paní Márie 
Bergmanové.
Kontakt: 
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz,
tel. 261 082 388.
 ZDN 900015959

Vrchní sestra

Klinika reprodukční 
medicíny a gynekologie Zlín
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa vrchní 
sestra.
Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost v oboru všeobecná 
zdravotní sestra podle zákona 
č. 96/2004 Sb., v platném znění, 
specializovaná působnost 
odpovídajícího oboru vítána, 
nebo vysokoškolské vzdělání 
v oboru ošetřovatelství.
Dále požadujeme: nejméně 5 let 
praxe, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona 
č. 96/2004 Sb., organizační, řídící 
a komunikační schopnosti, 
systematičnost, rozhodnost, 
schopnost týmové spolupráce, 
zkušenosti ve vedoucí funkci 
výhodou, dobrá znalost práce na 
PC, řidičský průkaz sk. B, znalost 
anglického jazyka vítána.
Nabízíme: práci v moderním 
prostředí prosperující společnosti, 
motivující platové ohodnocení, 
možnost osobního růstu.
Písemné přihlášky doložené 
profesním životopisem 
s uvedením údajů o dosavadní 

In
ze

rc
e 

90
00

16
11

1

In
ze

rc
e 

90
00

16
11

2

33-35_ZN_0945.indd   33 11/5/09   4:08:25 PM



personální inzerce34 | 9. 11. 2009 | Zdravotnické noviny 45

praxi a doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z trestního 
rejstříku ne starší 90 dnů 
předložte do 20. 11. 2009 na 
adresu: Klinika reprodukční 
medicíny a gynekologie Zlín, 
Nemocnice Tomášov, U Lomu 638, 
760 01 Zlín nebo na e-mailovou 
adresu: info@crmzlin.cz
Do výběrového řízení budou 
zařazeny pouze přihlášky 
doručené do uvedeného termínu. 
Kontakt pro dotazy 
tel. 577 005 910, 
ředitel MUDr. David Rumpík.
 ZDN 900015720

n Volná místa

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice 
T. Bati, a. s., Zlín
přijme vedoucího lékaře pro 
příjmovou ambulanci na Interní 
klinice IPVZ.
Zájemci o bližší informace 
kontaktujte primáře doc. MUDr. 
Čestmíra Číhalíka, CSc.
e-mail: cihalik@bnzlin.cz, 
příp. tel. 577 552 755.
Požadavky: ukončené VŠ vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, 
atestace z vnitřního lékařství, 
praxe v oboru min. 10 let, 
bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
Předpokládaný nástup: 
podle dohody
Nabídky s profesním životopisem 
zasílejte písemně na adresu: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
útvar lidských zdrojů, Havlíčkovo 
nábřeží 600, 762 75 Zlín nebo 
e-mailem: dostalova@bnzlin.cz
 ZDN 900016108

Lékař/lékařka

Lázně Aurora s. r. o., 
Lázeňská 1001/II, Třeboň,
přijmou do pracovního poměru 
lékaře.
Požadujeme atestaci oboru 
interna I. stupně. Atestace v oboru 
FBLR vítána.
Nabízíme základní mzdu v rozpětí 
33–37 tis. Kč, příplatky, v případě 
splnění plánovaných 
hospodářských výsledků možnost 
výplaty pololetních a ročních 
odměn.
Nástup možný ihned.
Poznámka k volnému místu: 
nemáme možnost zajistit 
ubytování, ale pouze 
zprostředkování pronájmu, příp. 
koupi bytu.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu – Lázně Aurora s. r. o., 
Lázeňská 1001/II, 37913 Třeboň – 
pí Kazdová nebo 
e-mail: kazdova@aurora.cz
 ZDN 900016106

Lékař/lékařka

Nemocnice Znojmo, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení 
anesteziologicko resuscitační, 
ušní, nosní, krční oddělení, oční 
oddělení, interní oddělení, 
oddělení radiologické 
a zobrazovacích metod, 
urologické oddělení, infekční 
oddělení, oddělení dlouhodobě 
nemocných a oddělení 
ortopedicko-traumatologické.
Požadujeme příslušné vzdělání – 
lékařská fakulta (možno 
i absolvent), specializace v daném 
oboru vítána, ale není 
podmínkou.
Nabízíme možnost ubytování 
v bezprostřední blízkosti 
pracoviště, mzdové ohodnocení 
podle odborného profilu 
uchazeče, příspěvek na rekreaci, 
příspěvek na penzijní připojištění.
Nástup možný ihned nebo po 
dohodě.
Vaše žádosti doplněné 
o strukturovaný životopis zasílejte 
elektronicky na e-mail: 
personalni@nemzn.cz nebo 
fyzicky na adresu: Nemocnice 
Znojmo, p. o., personální úsek, 
MUDr. J. Janského 11, 
669 02 Znojmo.
Pro bližší informace se dotazujte 
primáře konkrétního oddělení.
Kontakty jsou k dispozici na 
stránkách Nemocnice 
Znojmo, p. o. – www.nemzn.cz
 ZDN 900016110

Zástupce primáře

Nemocnice s poliklinikou 
v Novém Jičíně, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
zástupce primáře dětského 
oddělení.
Požadujeme: dostatečnou 
kvalifikaci a praxi, pracovní 
samostatnost, zájem o rozvoj 
oboru.
Nabízíme: možnost dalšího 
profesního růstu, plat podle 
dohody, zaměstnanecké výhody, 
ubytování.
Kontakt: primář oddělení – tel. 
556 773 504, mobil 606 733 271.
 ZDN 900015966

Nelékař

Nemocnice s poliklinikou 
v Novém Jičíně, p. o., 
přijme do pracovního poměru 
vysokoškoláka nelékaře na 
transfuzní oddělení, které se 
profiluje na rozsáhlou oblast 
běžných i specializovaných 
činností pro tento lékařský 
– farmaceutický obor.
Požadujeme: ukončené 
magisterské nebo inženýrské 
vzdělání v oboru biologie, 

biotechnologie, farmakobiologie 
nebo jejich kombinace a v dalších 
blízkých oborech, po nástupu 
nutnost zařazení do vzdělávání 
a získání kvalifikace 
zdravotnického pracovníka.
Nabízíme: stabilní pracovní dobu 
7.00 hod.–15.30 hod., 
nadstandardní platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody.

Kontakt: primář oddělení 
– tel. 724 581 681.
 ZDN 900015967

Radiologický asistent

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4-Krč 
přijme radiologické asistenty pro 
pracoviště RDG.
Požadujeme: odbornou 
a zdravotní způsobilost podle 
zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu povolání bez odborného 
dohledu výhodou, flexibilitu 
a chuť učit se novému.
Nabízíme: odbornou práci 
v moderním prostředí, osobní 
příplatek ihned při nástupu až 
2000 Kč, jednorázový náborový 
příspěvek až 4000 Kč, dodatkovou 
dovolenou.
Podporu dalšího vzdělávání: 
nabídka seminářů a kurzů Centra 
pro vzdělávání a vědu FTNsP 
v areálu, nemocnice zdarma, 
možnost dalšího studia.
Zaměstnanecké benefity: pro 
mimopražské ubytování 6 měsíců 
zdarma, poté 950 Kč za měsíc, 
vlastní mateřská školka 
s provozem do 20 hodin, možnost 
zajistit hlídání dětí i přes noc, 
příspěvek na dovolenou, vlastní 
rekreační zařízení, příspěvek na 
pobyty v táborech pro děti 
zaměstnanců, příspěvek z FKSP 
na očkování proti chřipce a na 
masáže, příspěvek na penzijní 
připojištění nebo soukromé 
životní pojištění, příspěvky na 
kulturní akce (společenské večery, 
divadlo, zájezdy v ČR i cizině), 
závodní stravování (cena oběda 
pro zaměstnance je 16 Kč), 
možnost sportovního vyžití přímo 
v areálu nemocnice (aerobik, 
volejbal, tenis), bezúročné půjčky 
na bytové účely ve výši 30 000 
až 50 000 Kč.
Kontakt: vedoucí radiologický 
asistent Věra Pelcová, 
tel. 261 083 280, mob. 604 298 467, 
e-mail: vera.pelclova@ftn.cz 
 ZDN 900015968

Lékař/lékařka

Městská nemocnice Městec 
Králové a. s.
přijme lékaře na interní oddělení, 
VŠ vzdělání, možno i absolvent, 

práce na plný úvazek, pracovní 
poměr na dobu neurčitou, 
pracovní doba jednosměnná, 
výhodné platové podmínky. 
Byt k dispozici.
Bližší informace u prim. MUDr. 
Renáty Petrové, tel. 325 633 161, 
e-mail: reditel@nemmk.cz
 ZDN 900015970

Lékař/lékařka

Nemocnice  Podlesí a. s., 
Třinec
přijme lékaře na 
kardiochirurgické oddělení.
Předpoklady: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb. 
(i absolventa), ukončení 
základního chirurgického kmene  
nebo atestace I. stupně v oboru 
chirurgie vítána.
Nástup podle dohody.
Nabízíme: smluvní finanční 
ohodnocení, možnost zajištění 
ubytování, možnost dalšího 
vzdělání a profesního růstu, 
zaměstnanecké benefity.
Kontaktní osoba: Mgr. Simona 
Szuscikova, e-mail: 
simona.szuscikova@nempodlesi.cz, 
tel. 558 304 103, 606 761 714.

Písemné nabídky s CV zasílejte na  
adresu: Nemocnice Podlesí, a. s., 
Konská 453, 739 61 Třinec.
 ZDN 900015722

Lékař/lékařka

Sanatoria Klímkovice 
hledají 
samostatně pracujícího lékaře 
v oborech:
l  ortoped, neurolog, rehabilitační 

lékař, internista, praktický lékař

Možnost přidělení 
služebního bytu. 
Nástup dohodou.
Zájemci volejte na tel. 556 422 122 
nebo pište na e-mail: 
bpruskova@sanklim.cz
 ZDN 900015943

Lékař/lékařka

Společnost s r. o.
přijme staršího lékaře/lékařku na 
zástup od 1. 3. do 1. 6. 2010 do 
ordinace praktického lékaře 
v Praze 4.
Kontakt: tel. 603 331 539.
 ZDN 900015801

Lékař/lékařka

Radiodiagnostické oddělení 
Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav, a. s.,
příjme do pracovního poměru 
lékaře (i absolventa).
Oddělení je moderně vybavené 
novými přístroji (CT, MR, DSA, 
mamocentrum).
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Své životopisy zasílejte na 
e-mail: nabor@onmb.cz
 ZDN 900015722

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov, s. r. o
přijme do pracovního poměru 
lékaře ARO, atestace vítána.
Žádosti zasílejte na adresu: 
jiri.patka@nemtur.cz
 ZDN 900015723

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře pro pracoviště:
l  ARO, chirurgie, interna, 

ortopedie, neurologie, 
radiodiagnostické oddělení, 
hematologie, urologie, 
oddělení klinické biochemie

Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, dobré 
ohodnocení, týden řádné 
dovolené navíc. 
Bližší informace: e-mail: 
pavlina.simmerova@nemcl.cz, 
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz
 ZDN 900014605

n Prodám
Prodáme 2 parní 
sterilizátory Matachana 
Model S1006 E-1 z r. 2005 
a model S 502 E-1 z r. 2006.  
Zn. Levně.
Kontakt: tel. 377 193 611, 
e-mail: info@nemocnice-stod.cz
 ZDN 900015972

Prodám použitý USG
přístroj Siemens Antares. Mám 
k dispozici abdominální, lineární 
a vaginální sondu.
Cena dohodou.

Bližší informace 
na tel. 739 027 756.
 ZDN 900015802

Soukromá společnost 
prodává předváděcí Scanner 
Ausonic Opus plus 3F pro 
gynekologii se sondami 
abdominální a endovaginální 
za 185 000 Kč.
Možnost i na splátky nebo 
pronájmu.

Ing. Jaroš Rajmund, 
tel. 777 254 500, 
e-mail: eosg@volny.cz
 ZDN 900014617

www. ZDN.cz

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.  
a kolektiv:

 Opioidy v léčbě bolesti

ISBN 978-80-204-2122-7  
formát atypický A 5, 110 × 180 mm, 
120 stran, barevně, vazba brožovaná 
doporučená cena 170 Kč 153 Kč

Předkládaná publikace našich předních 
specialistů v oboru algeziologie si nečiní nárok 
na vyčerpávající informace o celé problematice, 
poukazuje spíše na aktuální trendy a zásady 
v léčbě opioidy. Neopomíjí ani nejnovější pre-

paráty z této lékové skupiny, které přicházejí na trh. Zdůrazněn je značný 
posun v chápání farmakoterapie opioidy oproti předchozímu období, kdy 
lékaři mohli předepsat pouze 2–3 druhy „depotních“ opioidů, čímž byly 
jejich možnosti značně omezené. V současné době je k dispozici škála 
opioidních preparátů typu SR, na trhu se konečně objevují takřka ideální 
přípravky na průlomovou bolest typu fentanyl citrátu. Přicházejí i nové 
preparáty, které dokážou potlačit nejobávanější komplikaci u dlouhodobé 
léčby opioidy – zácpu. Samostatné kapitoly jsou věnovány léčbě chronické 
bolesti nádorového i nenádorového původu.
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Monografie je koncipována tak, aby podala 
základní přehled problematiky pro všechny 
zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu 
s chirurgickým pacientem.   

Autoři zde předkládají doporučení pro léčbu pacientů rozdě-
lená podle předpokládané intenzity pooperační bolesti a rov- 
něž i nezbytná základní teoretická východiska.   
Nechybějí ani kapitoly zabývající se specifiky pooperační analgezie u dětí, kojících  
matek, osob s chronickou bolestí, geriatrických a ambulantních pacientů.   
Závěrem autoři podávají návrh na organizaci léčby pooperační bolesti 
v podmínkách ČR. Uvedená doporučení nejsou koncipována jako stan-
dardy péče, ale jako možné návody řešení pro určité modelové situace 
– konkrétní postupy zůstávají v zodpovědnosti ošetřujícího lékaře. Vše 
vhodně doplňuje obrazová dokumentace a řada tabulek.
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