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Personální krize
ve zdravotnictví je teprve
na začátku
České zdravotnictví se potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Chybí stále více lékařů i nelékařských
pracovníků. Průměrný věk lékařů v některých oborech
znepokojivě roste a dle prognóz je jasné, že počet mladých lékařů jejich odchod nepokryje. K tomu přistupuje
faktor velké feminizace, což ohrožuje zejména některé
chirurgické obory, které jsou fyzicky náročné. Naše nemocnice a ambulance drží s Evropou krok v oblasti technologického pokroku, ale chybí kvalifikovaný personál.

manažer
iOPAVSKO.cz s.r.o.

Nabízené služby se týkají pouze zveřejňování inzerce
a jsou bezplatné?
Některé naše služby v oblasti personalistiky mohou zdravotnická zařízení využívat bezplatně, ale pokud má klient zájem
s.r.o.
o aktivní spolupráci, může využít i zpoplatněných služeb.

Hradec Králové hostil 8. ročník
Veletrhu pracovního uplatnění
v medicíně a farmacii
Ve dnech 4. a 5.dubna 2017 se půda Farmaceutické
fakulty a edukační centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové proměnilo na Veletrh pracovního uplatnění
v medicíně a farmacii. Ten se zde konal pod záštitou
Asociace studentů farmacie a medicíny UK již osmým
rokem.
(Pokračování na další straně)

Aktuální nabídku pracovních míst
naleznete na www.hospital-tv.cz.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH MÍST:
• GYNEKOLOG, Krnovská nemocnice
• INTERNISTA – PRIMÁŘ, Nemocnice Karviná-Ráj
• LÉKAŘ ARO, Vsetínská nemocnice
• OČNÍ LÉKAŘ/KA, Oční klinika NeoVize Brno
• PORODNÍ ASISTENTKA, Nemocnice Hořovice
• RADIOLOG, Slezská nemocnice v Opavě
• VŠEOBECNÁ SESTRA, Nemocnice Neratovice
... více na další straně

Těšíme se na setkání s Vámi při
případné personální spolupráci.

» Výpis z obchodního rejstříku
» Plná moc
(Na vyžádání zašleme)

www.iopavsko.cz | www.hospital-tv.cz

Co patro)
nabízíte bez poplatku a za co si může klient zaplatit?
Olomoucká 9/8 (3.
Bezplatné služby spočívají ve zveřejňování inzerce – volných
Agentura iOPAVSKO.cz s.r.o. tuto krizi nevyřeší, 746
ale 01 Opava
pracovních míst – v rámci zmiňovaného serveru Hospitalmůže Vám nabídnout komplexní služby, aby se právě Vašeho zdravotnického zařízení personální krize dotýkal
co
+420 553 038-TV.cz
238(najdete na www.hospital-tv.cz) a v příloze Newsleteru.
Mezi placené služby patří možnost využívání interní damožná nejméně, ideálně vůbec. Nabídku služeb předsta+420 774 669 000
tabáze
ví manažer agentury Daniel Svoboda.
info@iopavsko.cz lékařů i nelékařských pracovníků, možnost inzerovat
volná pracovní místa v rámci video reportáží, jak na serveru
Hospital-TV.cz, tak na stejnojmenném kanále YouTube.
Ve zdravotnictví se pohybujete od roku 2008, proč
V neposlední řadě pak nabízíme výrobu krátkého náborovéaž nyní nabízíte své služby?
ho videa. Samozřejmostí je pravidelný reporting.
Před pár týdny jsme zdravotnickým zařízením nabídli, v rámci
internetové televize Hosptital-TV.cz v rubrice “Nabídka práMá-li zdravotnické zařízení zájem si služby zaplatit,
ce“, možnost bezplatné inzerce. Zájem o tuto službu nás veljaká je cena a je něčím podmíněna?
mi překvapil, během několika hodin dorazily desítky inzerátů
Cena za uvedené služby je 2.990 Kč bez DPH za měsíc,
a stále chodí další. Proto jsme se rozhodli ve druhém čísle
garantovaná smlouvou, s tím, že minimální délka smlouNewsletteru zveřejnit komplexní nabídku bezplatných i placevy je 6 měsíců.
ných služeb naší agentury a nabídnout své zkušenosti.

2

s.r.o.

newsletter
Hradec Králové hostil 8. ročník
Veletrhu pracovního uplatnění
v medicíně a farmacii
(Pokračování z předchozí strany)
První část veletrhu byla určena studentům farmacie
a představovala pro mnohé účastníky obrovskou příležitost setkat se se svými budoucími zaměstnavateli. Hlavní roli zde obsadili vystavovatelé Agel Lékárna, Benu,
Dr. Max, Zdravotnický holding Královehradeckého kraje
a společnost Zentiva. Více než čtyři stovky spokojených
návštěvníků a třiadvacet vystavovatelů, taková je bilance
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farmaceutické části veletrhu. Studenti, kromě důležitých
kontaktů, ocenili také doprovodný přednáškový program.
Druhá veletržní část byla určena mladým medikům. Zájem
z jejich strany roste, a to také z řad studentů mladších
ročníků. Své dotazy a požadavky mohli medici formulovat
na 26 vystavovatelů. Mezi ty hlavní patřila již tradičně skupina AGEL, Fakultní nemocnice Hradec Králové a společnost Johnson and Johnson. Celkem 371 účastníků mohlo
vyzkoušet také praktické simulátory skutečných operačních přístrojů. Mediální záštitu nad celým veletrhem převzala internetová televize se zaměřením na moderní medicínu Hospital-TV.cz. Reportáže z veletrhu můžete najít
na stejnojmenném kanále YouTube.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
NELEKÁŘSKÉ OBORY:

PRIMÁŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ S LICENCÍ
ČLK PRO VÝKON FUNKCE PRIMÁŘ

VŠEOBECNÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÝ
ASISTENT, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Nemocnice Karviná-Ráj

Nemocnice Na Františku

LÉKAŘ GYNEKOLOG NA GYNEKOLOGICKOPORODNICKÉ ODDĚLENÍ

FYZIOTERAPEUT/FYZIOTERAPEUTKA
(ABSOLVENT)

Krnovská nemocnice

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

LÉKAŘ/LÉKAŘKA NA ODDĚLENÍ ARO

VŠEOBECNÁ SESTRA NA MOJIP

Krnovská nemocnice

Nemocnice Neratovice

LÉKAŘ/LÉKAŘKA NA ODDĚLENÍ
INTERNÍ A LDN

FYZIOTERAPEUT/KA NA ODDĚLENÍ
REHABILITACE

Vsetínská nemocnice a.s.

Nemocnice Havlíčkův Brod

LÉKAŘ/LÉKAŘKA NA ODDĚLENÍ ARO

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Vsetínská nemocnice a.s.

LÉKAŘ SE ZÁJMEM O UCELENOU
REHABILITACI
Rehabilitační ústav Kladruby

ODBORNÝ LÉKAŘ REHABILITACE
Nemocnice Český Těšín a.s.

Nemocnice Jihlava, p. o.

PORODNÍ ASISTENTKA, PERIOPERAČNÍ
SESTRA, VŠEOBECNÁ SESTRA
NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice

FYZIOTERAPEUTKA, FYZIOTERAPEUT
Lázně Slatinice

OČNÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA
Oční klinika Neovize Brno

PŘIPRAVUJEME:
Názory na chystané změny ve vzdělávání všeobecných
sester, jak ze stran samotných sester, tak lékařů.
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