
Stáže lékařů (externích) v Nemocnici Tábor, a.s. 
 

Obecné podmínky nástupu na stáž: 

- nutnost předchozí domluvy praxe na oddělení nebo přímo s referentkou vzdělávání (obvykle 
prostřednictvím svého zaměstnavatele, respektive oddělení vzdělávání či personálního oddělení) 
- NT, a.s. používá přednostně vlastní vzorové smlouvy, pokud nebude naše smlouva akceptována, 
je samozřejmě možné předložit k vyjádření i vzorovou smlouvu zaměstnavatele 
- pojistná smlouva (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání) – dokládá 
zaměstnavatel lékaře 
- smlouvu na stáž lze také uzavřít přímo s jednotlivým lékařem (v tomto případě dokládá vlastní 
pojistnou smlouvu – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání) 
- proškolení lékaře – BOZP, hygiena (na oddělení), mlčenlivost, bezpečnost informací (budova 
ředitelství - cca 5 min.) - nutná domluva termínu s referentkou vzdělávání 
- praxe v NT, a.s. je bezúplatná 
- praxi je nutné začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc předem !) 
 

kontaktní údaje 
Lucie Bělská, DiS. - referentka oddělení vzdělávání 
tel. č.: 381 608 214 
mail: lucie.belska@nemta.cz 
Oddělení vzdělávání (dveře č. 106) se nachází v přízemí budovy ředitelství, která je vpravo od 
hlavní brány NT, a.s. 

 
NT, a.s. má akreditaci MZČR pro tyto obory specializačního vzdělávání: 

ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 
ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 

POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 

PEDIATRIE ONKOCHIRURGIE 

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ OTORINOLARYNGOLOGIE 

GASTROENTEROLOGIE PATOLOGICKÁ ANATOMIE 

CHIRURGIE PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ PSYCHIATRIE 

LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 

NEFROLOGIE 
REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ 

MEDICÍNA 

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRENSTVÍ TRAUMATOLOGIE 

NEUROLOGIE VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 

OFTALMOLOGIE VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 

 
Bližší informace a kontakty na primáře oddělení na našich webových stránkách 
www.nemta.cz 

 
 
 
 
 



Ubytování/stravování během stáže lékařů v NT, a.s. 
 
Stážisté během svého pobytu mohou využít ubytovnu i jídelnu v areálu NT, a.s.  
Volnou kapacitu ubytovny je nejprve nutné ověřit u správkyně ubytovny.  
Cena ubytování: 200,-/týden – platí se hotově na pokladně NT, a.s. po ukončení stáže  
(výzvu k platbě vystaví správkyně ubytovny, se kterou je potřeba domluvit zajištění pokoje na 
ubytovně – paní Petra Kubešová, petra.kubesova@nemta.cz tf:778111093)  
Cena obědů: 100,- Kč – výběr z několika jídel (včetně salátu), není nutné předem objednávat 
 
 

 


