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Vážení medici  a  absolventi LF , 
 
hledáme pro  naši nemocnici dalšího 
 

 LÉKAŘE/KU – HEMATOLOGA   
nabízíme - 

převážně klinickou práci v zajímavém a dynamicky se rozvíjejícím oboru 
interního lékařství 
v krásném historickém městě Tábor , ve druhé  největší nemocnici 
Jihočeského kraje 

 
Klinický provoz představuje: 

- ambulance – t.č. denně kromě pondělí, stacionář pro výkony (trepanobiopsie), 
podávání transfuzí  a aplikace léků –za rok ošetřeno cca 3000 pacientů 

- interní lůžka- v rámci obou interních oddělení 
- diferenciálně diagnostická práce  
- konziliární činnost v rámci naší nemocnice,  spolupráce s onkologií 
- úzká spolupráce s hematologickým centry – ÚHKT Praha, VFN Praha,  

            Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Laboratorní provoz hematologie zajištěn v rámci Centrálních laboratoří - 

-           na velmi dobře přístrojově i personálně vybaveném pracovišti, které provede  
            ročně 150 000 výkonů: krevní obrazy  digitální morfologie, 

koagulační vyšetření, vyšetření primární hemostázy, morfologie 

- v dobře fungující krevní bance- imunohematologie -  5000 testů kompatibility 
ročně –imunohematologický analyzátor, 3000 vydaných transfuzních přípravků, 

- plánované  otevření- první pololetí 2020- odběrového střediska dárců krve se 
zpracováním v Transfuzní stanici Nemocnice České Budějovice a.s. 

 
V případě, že si nás vyberete-zajistíme 

 
- stipendijní příspěvek  5.000, - až 10.000, - pro mediky v posledních ročnících / 5.+6./ 
- nebo  náborový příspěvek 
- práci na interním oddělení v mladém dynamickém kolektivu  
- služby v rámci interního oddělení dle zákoníku práce- volno po službě  
- zkušené školitele-internisty i hematology- t.č. dva kliničtí hematologové – školitelé s více 

než 10 lety praxe v oboru 
- velmi úzkou spolupráci se specializovanými hematologickými centry- „společní pacienti“ 

ÚHKT Praha, Nemocnice ČB, hematoonkologickými centry -VFN Praha, FN Plzeň/ 
 
A také ještě 
 

- možnost ubytování na ubytovně nebo příspěvek na ubytování od zaměstnavatele 
- možnost vzdělávání v rámci vzdělávacího programu na akreditovaném pracovišti 
- další stáže v rámci i nad rámec vzdělávacího programu,  
- garanci ukončení specializační přípravy po předepsané době specializačního vzdělávání  

           / 4,5 roku celkem- interní kmen a 24 měsíců specializovaný výcvik v hematologii/ 
- stáže na předepsaných pracovištích nebo dle vlastní preference  
- specializace bez smluvního závazku k nemocnici, žádná kvalifikační dohoda! 
- A další benefity / sleva v lékarně, penzijní připojištění/ 
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- Čeká na Vás krásné město Tábor a  Jižní Čechy 
 
Nabízíme kdykoliv „stáž na zkoušku“ na den čí více s cílem poznat kolektiv, pracovní prostření,  
město Tábor.  
 
Neváhejte se obrátit s  dotazy ! 
Garant oboru-kdykoliv-  373 266 117 -MUDr. Pavla Novotná 
 
  
Fotogalerie, informace o oddělení na www.nemta.cz 

 
 
Bližší informace podá:  
-Personální oddělení (Iva Glatzová 381 608 210, email iva.glatzova@nemta.cz) 
-primáři interních oddělení (MUDr. Ladislav Douda 381 606 00, e-mail ladislav.douda@nemta.cz a 
MUDr. Rostislav Král, 381 601 000, e-mail rostislav.kral@nemta.cz) 
MUDr. Pavla Novotná -hematologie- tel. 381 607 300; e-mail: pavla.novotna@nemta.cz 
 


