
NEUROLOGIE 
 

Nevíš kam po škole a hledáš zajímavý neoperační lékařský obor v přátelském prostředí středně velké 
nemocnice? 

 
Chceš dobře zúročit roky intenzivního studia medicíny a získat specializovanou způsobilost v kolektivu, který 

tě podpoří a umožní ti specializační vzdělávání? 
 

Neváhej a přijeď se k nám podívat! 
- Nejčastějšími pacienty, kteří jsou léčeni na lůžkovém oddělení, jsou pacienti s cévní mozkovou příhodou 

(mozkové infarkty či krvácení) a onemocnění páteře, většinou provázené drážděním nervových kořenů. 
- K dalším patří pacienti se záchvatovými onemocněními například epilepsií, migrénou, roztroušenou 

sklerózou, s nádorovým postižením mozku či jiných částí nervového systému. 
- Část našich pacientů má různý stupeň postižení hybnosti a vyžaduje pomoc při základních úkonech včetně 

hygieny, příjmu potravy apod. V nutných případech předáváme k další léčbě a rehabilitaci pacienty na 
rehabilitační oddělení nebo oddělení následné péče. 

- V rámci našeho oddělení pracuje samostatný fyzioterapeut. 
- U hospitalizovaných i ambulantních pacientů dle ordinace lékaře provádíme elektroencefalografické, 

elektromyografické, sonografické vyšetření. Vyšetření mozkových tepen provádíme na přístrojích 
umístěných na interním či RTG oddělení. 

- CT a MR vyšetření mozku či páteře je dostupné v rámci RTG oddělení. 
- Dva dny v týdnu poskytujeme konziliární neurologická vyšetření na dětském oddělení. 
- Dodržujeme zákoník práce – odchody po službě ráno, náhradní volno za soboty apod. 
- 5 týdnů dovolené  
- Máme akreditaci základní kmeny i na vlastní specializovaný výcvik ve spolupráci s vyššími pracovišti, 

veškeré náklady samozřejmě plně hradíme 
 
 
A hlavně? 
 
- náborový příspěvek  
- možnost ubytování na ubytovně  
- možnost vzdělávání v rámci aktuálního vzdělávacího programu na našem akreditovaném pracovišti, další 

povinné stáže máme smluvně zajištěny s nemocnicí v Českých Budějovicích a s předními klinikami v Praze. 
- umožnujeme samozřejmě účast i na stážích nad rámec vzdělávacího programu 
- garance zajištění všech povinných stáží, které jsou nutné k atestaci dle vzdělávacího programu  
- specializační vzdělávání bez smluvního závazku k nemocnici, žádná kvalifikační dohoda, vše plně hradíme 
- malebná krajina Jižních Čech 

 
 
Zaujala Vás nabídka nebo byste o ní uvažovali? 
 
- Prosíme neváhejte nás kontaktovat - tel: 736 683 453; david.hoza@nemta.cz 
- nabízíme kdykoliv „stáž na zkoušku“ na den čí více s cílem poznat kolektiv, pracovní prostření, město Tábor 
- fotogalerie, informace o oddělení na www.nemta.cz 
 
 
Těšíme se na shledání 
 
    kolektiv neurologického oddělení 
 
 
  
 


