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Nemocnice Tábor, a.s. přijme, do pracovního poměru 

 Lékaře/ku pro dětskou a dorostovou psychiatrii

Požadujeme:
- lékař (i absolvent lékařské fakulty bez praxe) se zájmem o obor  
- uvítáme zařazení do oboru, ale není podmínkou
- specializovaná způsobilost v oboru vítána, ale není podmínkou
- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
- iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost

komunikační a organizační dovednosti vítány
Nabízíme:

- práci ve stabilní společnosti na moderně vybaveném pracovišti
- přátelský pracovní kolektiv zaměřený na medicínskou kvalitu a empatii
- plný pracovní úvazek (možno i zkrácený)
- dobré mzdové ohodnocení
- náborový příspěvek od 300.000,- Kč
- plně hrazené specializační vzdělávaní
- rozsáhlou nemocniční knihovnu
- pro „mimotáborské“ příspěvek na bydlení či dojíždění 10.000,- Kč měsíčně po dobu prvních 12-ti

měsíců zaměstnání
- 6 týdnů dovolené + 2 dny sickdays 
- parkování v areálu nemocnice zdarma
- zvýhodněný mobilní tarif
- vlastní jídelna
- další benefity

Nemocnice Tábor, a.s. je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů v oboru 
psychiatrie, dětské lékařství aj. (v současné době usiluje o získání akreditace I. stupně v oboru dětská a 
dorostová psychiatrie).

Na podzim 2020 byla dokončena výstavba nového pavilonu psychiatrie, jehož součástí je oddělená a
moderně vybavená sekce pro ambulantní péči o dětského psychiatrického pacienta. Na pracovišti se
nachází  pracovna  pro  dětského  a  dorostového  psychiatra,  dětského  klinického  psychologa  a
dětskou psychiatrickou sestru s prostornou a funkčně vybavenou čekárnou pro děti a dorost od 0
do 18 let. V odpoledních hodinách je možné využívat i společné prostory stacionáře pro dospělé:
místnost  pro  individuální  psychoterapii,  místnost  pro  skupinovou  psychoterapii  či  rodičovský
trénink a relaxační místnost.
Zavedená dětská psychiatrická ambulance se zaškoleným personálem nabízí nadstandardní péči oboru,
zajišťuje  komplexní  a  individualizovanou  péči  s  interdisciplinárním  přístupem  díky  úzké  spolupráci
s dětským lůžkovým oddělením a specializovanými ambulancemi pro děti a dorost. Kontinuita péče je
zajištěna  ve  spolupráci  s ambulantní  a  lůžkovou části  psychiatrického oddělení  pro dospělé.  V rámci
komplexní  péče  o  dětského  pacienta  a  jeho  rodinu  hraje  naše  ambulance  důležitou  roli
v multidisciplinárním týmu a má navázanou dobrou spolupráci se školními psychology, pedagogicko-
psychologickou poradnou,  speciálně  pedagogickými  centry,  střediskem výchovné  péče,  poskytovateli
rané péče, organizacemi zaměřující se na sociálně aktivizační služby, na podporu pěstounské péče, na
podporu lidí s autismem apod.

Přijďte se podívat, rádi Vás uvítáme v našem týmu
Dětská psychiatrická ambulance
Nemocnice Tábor, a.s. 
detska.psychiatrie@nemta.cz

Bližší informace podá MUDr. Chocholová Jana – primářka Dětského oddělení (777140384)
event. MUDr. Kristenová Pavlína – lékařka Psychiatrického oddělení (775897486)
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