
 

INTERNÍ ODDĚLENÍ 1- GASTROENTEROLOGIE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. 

 
Vážení medici, 
 

rád bych Vám jako budoucím lékařkám a budoucím lékařům nabídl práci na Interním oddělení 

gastroenterologie Nemocnice Tábor, a.s. 

 

Co mohu nabídnout? 

 
- náborový příspěvek dle praxe a dohody 

- stipendijní příspěvek 5.000, - až 10.000, - pro mediky v posledních ročnících 

- možnost ubytování na ubytovně nebo příspěvek na ubytování od zaměstnavatele 

- možnost vzdělávání v rámci aktuálního vzdělávacího programu na našem akreditovaném 

pracovišti, další povinné stáže máme smluvně zajištěny v Nemocnici ČB a s předními klinikami 

v Praze a Hradci Králové. 

- účast i na stážích nad rámec vzdělávacího programu 

- garance ukončení vzdělávání atestací po předepsané době vzdělávacího programu  

- bez smluvního závazku k nemocnici, žádná kvalifikační dohoda! 

- práce v mladším dynamickém kolektivu 

- specializace ve vybraném interním oboru 

- 5 týdnů dovolené  

- malebná krajina Jižních Čech 

 

Interní oddělení 1 - gastroenterologie má ambulantní složku s příjmovou ambulancí, 

gastroenterologickým a hepatologickým pracovištěm, endoskopickým centrem, 

ultrasonograf.pracovištěm, diabetolog., hematologickou, obezitologickou a nutriční 

ambulancí. 

Lůžková část je tvořena 45 lůžky standardní péče a 6 lůžky intenzivní metabol.péče. 

 

Personální obsazení je zajištěno primářem oddělení a 12 lékaři, kteří pracují na lůžkové i 

ambulantní části oddělení. 

 

Nemocnice Tábor je 2. největší nemocnicí Jihočeského kraje. Kromě 2 interních oddělení jsou 

zde zřízena všechna další hlavní oddělení  

Velikost oddělení a rozsah poskytované péče v oblasti vnitřního lékařství je ideální pro 

získání základní orientace v interně a možnost další specializace. 

 

 

Zaujala Vás moje nabídka nebo o ní uvažujete, máte jakýkoliv dotaz? 

 

- zde je mé telefonní číslo: 607554964, 381606000 

- pokud preferujete mailovou komunikace, ozvěte na mail: ladislav.douda@nemta.cz 
- nabízím Vám kdykoliv nezávaznou „stáž na zkoušku“ na 1 den čí více dní s cílem poznat 

kolektiv, pracovní prostření našeho oddělení a samozřejmě i město Tábor 

- fotogalerie a další informace nejen o našem oddělení naleznete na www.nemta.cz 

 

 
Těším se na shledání 

 

prim. MUDr. Ladislav Douda 
 

 


