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Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru: 
 
Pedopsychiatrickou sestru pro Psychiatrické oddělení 
 
V roce 2020 bude ukončena výstavba nového pavilonu psychiatrie, čímž dojde k zefektivnění 
a zkvalitnění poskytované psychiatrické péče pro široké spektrum diagnóz. 
Staňte se součástí našeho týmu! 
 

Požadujeme: 
• vzdělání v oboru všeobecná sestra (PSS v oboru ošetřovatelská péče v psychiatrii vítáno, 

není podmínkou!)  
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost 
• odborná praxe v psychiatrii vítána 
• zájem o práci v nemocničním prostředí 
 
Náplň práce: 

• administrativní úkony pedopsychiatrické ambulance a ambulance dětského psychologa 
(zakládání karet, kopírování zpráv, posílání konsiliárních žádostí a zpráv, odeslání 
poštovní/elektronické korespondence…) 

- poskytnutí informací a získání souhlasů 
- vedení a doplňování kancelářských potřeb 
•••• výkony: aplikace injekční medikace, odběry – krev, moč, kontrola výšky, těl. 

hmotnosti a BMI v režimu MA/MB, popis eflorescencí, kontrola TK a Tf, test na 
alkohol 

- vedení ambulatní lékarny 
- vedení kalibrovaných měřidel: teploměr, váhy, tonometry, alkoholtestr 
- vedení desinfekce (emitky, šampusky, plochy) 
- vedení nebezpečného aj. druhu odpadu 
• komunikace s pacienty a jejich rodiči, organizace v čekárně, administrace dotazníků, 

dohled a kominikace s dítětem, s jehož rodiči má lékař/psycholog samostatný 
pohovor; poskytování základních informací, pacientských brožur, edukace 

• telefonická komunikace: s pacienty a jejich rodiči, (pře)objednání, zápis objednávek 
do systému Akord, vedení pořadníků/čekatelů na různé druhy služeb, dále komuniakce 
se zdarvotními zařízeními, institucemi a dalšími odborníky, oraganizace schůzek, 
týmů, účast na hlášení oddělení 

• zápisy do zdravotnické dokumentace – rozhovorů, naměřené hodnoty, pozorování, 
vyšetření kůže 

• výhledově spolupráce při terapeutických aktivitách (skupinová psychoterapie, 
nácvikové aj. terapie) 

 
 

Nabízíme: 
• plný pracovní úvazek 
• pracovní poměr na dobu určitou, s výhledem na trvalý pracovní poměr 
• mzdové ohodnocení podle stupně vzdělání 
• dobré podmínky pro další vzdělávání 



• 5 týdnů dovolené + 1 týden navíc 
• cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně 
• příspěvek na penzijní připojištění (při plném pracovním úvazku a pracovním poměru 

trvajícím alespoň 1 rok)  
• zaměstnaneckou slevu do lékárny 10% 
• parkovací místo zdarma 
• zvýhodněný telefonní tarif 
 
Nástup ihned, popřípadě dle dohody. 
Bližší informace podá: paní Drahuše Pergerová, v.s. Psychiatrického oddělení 
tel. 381 607 005; mobil 737 204 460 
email: drahuse.pergerova@nemta.cz 
nebo  
Mgr. Dana Podholová, hlavní sestra 
tel. 381 608 030; mobil 606 643 147  
email: dana.podholova@nemta.cz 
 
  


