




NEMOCNICE JIHLAVA, příspěVkOVá OrgANIzACE

Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností,
poskytující špičkové služby klientům kvalitním a motivovaným personálem.

- jsme největší nemocnice v Kraji Vysočina
- zaměstnáváme 1370 osob
- pracuje u nás 210 lékařů a 616 všeobecných sester
- poskytujeme péči na 706 lůžkách, z toho 62 je lůžek JIP
- 25 tisíc hospitalizací a 360 tisíc ambulantních ošetření ročně
- jsme výukové pracoviště pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
- zajišťujeme praktickou část vzdělávání pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní laboranty
- probíhá u nás akreditovaný kurz sanitářů





MáME AkrEdItOVANá prACOVIště 
NA pOstgrAduáLNí spECIALIzAčNí VzděLáVáNí LékAřů.

základní obory specializačního vzdělávání:
Angiologie – I. typu
Anesteziologie a resuscitace – I. typu
Dermatovenerologie – I. typu
Dětská chirurgie – I. typu
Dětské lékařství – II. typu
Diabetologie a endokrinologie – I. typu
Gastroenterologie – I. typu
Geriatrie – I.typu
Gynekologie a porodnictví – II. typu
Hematologie a tranfuzní lékařství – I. typu
Chirurgie – II. typu

Infekční lékařství – II. typu
Kardiologie 
Klinická biochemie – I. typu
Klinická onkologie – II. typu
Lékařská mikrobiologie – pro komplexní přípravu
Nefrologie – I. typu
Nemocniční lékárenství 
Neurologie – II. typu
Nukleární medicína – I. typu
Oftalmologie – II. typu
Ortopedie – II. typu

Otorinolaryngologie – I. typu
Patologická anatomie – I. typu
Radiační onkologie
Radiologie a zobrazovací metody 
Rehabilitační a fyzikální medicína – I. typu
Revmatologie – ambulantní zařízení
Pneumologie a ftizeologie – II. typu
Traumatologie – I. typu
Urologie – základní chirurgický kmen 
   24 měsíců + 36 měsíců – I. typu
Vnitřní lékařství – II. typu

Certifikované kurzy:
Onkochirurgie 
Onkogynekologie 

Medicína dlouhodobé péče 
Foniatrie





kOMpLExNí ONkOLOgICké CENtruM 
Onkologické oddělení Jihlava patří mezi 13 onkologických pracovišť v České republice, která získala statut Komplexní 
onkologické centrum. Naše KOC tvoří ucelenou síť vysoce specializované onkologické péče na Vysočině pro dospělé. 
Součástí centra jsou specialisté v oblasti onkogynekologie a onkochirurgie.

kArdIOVAskuLárNí CENtruM 
Naše kardiologické oddělení poskytuje kardiovaskulární péči o pacienty a akutním koronárním syndromem. Ve spolupráci 
s Kardio centrem Vysočina zajišťujeme včasnou a dostupnou mo derní kardiologickou péči pro spádovou oblast Kraje Vysočina. 

IktOVé CENtruM 
V jihlavském Iktovém centru je samostatná iktová jednotka v rámci Neurologického oddělení. Zajišťuje komplexní diagnos-
tickou, léčebnou a časnou rehabilitační péči o pacienty s akutní fází cévní mozkové příhody, především léčbu systémovou 
trombolýzou a péči o fyziologické funkce v akutní fázi CMP. Zajišťuje také diagnostiku příčin akutní CMP a časnou sekun-
dární prevenci, včetně endarterektomií karotických tepen, prováděných cévním chirurgem.
Ročně je zde v průměru ošetřeno 750 pacientů s cévní mozkovou pří hodou.

zAJIšťuJEME sLužby V CENtrECH VysOCE spECIALIzOVANé péčE:



pOkyNy prO studENty – stážIsty:

Stážista před plánovanou stáží kontaktuje primáře nebo vrchní sestru 
daného oddělení a dohodne konkrétní období praxe.

V případě, že má stážista trvalé bydliště v Kraji Vysočina, je smlou-
va bezplatná. Pokud nemá, smlouva je zpoplatněna a poplatek činí 
260 Kč bez DPH za den praxe.

Škola připraví smlouvu ve dvojím písemném vyhotovení a zašle 
na adresu: Nemocnice Jihlava, p.o., referentka vzdělávání OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava nebo může být doručena osobně.

Po obdržení návrhu smlouvy probíhá schvalovací proces, po schvále-
ní je podepsaná smlouva vrácena nazpět na konkrétní školu. 

Informace ohledně stáží a vzdělávání poskytne referentka vzdělávání 
Bc. Michaela Boryňská, borynskam@nemji.cz; 567 157 670. 



• spolupracuje s LOK, ČLK, nemocnicemi kraje Vysočina, LF a dalšími institucemi
• zajišťuje aktivity v oblasti vzdělávací a výchovné činnosti

Vzdělávací akce jsou hodnoceny kredity ČLK.
Formy vzdělávání: konference, semináře – za účasti přednášejících z řad odborníků z NJ a z celé ČR, publikace vzděláva-
cích materiálů v tištěné i elektronické formě, semináře pro mladé lékaře.

pOdpOrA VzděLáVáNí:
- Cena ředitele za vzdělávací aktivity
- Odměna za nejaktivnějšího přednášejícího
- Odměna za nejlepší publikaci
- Jednorázová odměna při úspěšném ukončení doktorandského studia
- Nositelům akademických titulů Ph.D. a CSc. přiznání osobního příplatku

JIHLAVská MEdICíNská AkAdEMIE JIMEA – sOučástí NEMOCNICE
Motto: „inspirujeme vás teorií k lepší praxi“





JsME MOdErNí NEMOCNICE A NAbízíME zAJíMAVé bENEfIty:

Stipendium

Náborový příspěvek

Pracovní úvazek 1,00

Volno na přípravu k atestační zkoušce

Příspěvek na stravování je samozřejmostí

Zvýhodněné volání T-Mobile pro zaměstnance 
a rodinné příslušníky, neomezený počet SIM karet

Příspěvek v podobě UNI šeků

Indispoziční volno 

Poskytnutí nadstandardního pokoje pro zaměstnance bezplatně

Zvýhodněné pojištění zodpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Zaměstnanecké slevy v lékárně a vybraných obchodech

Volný vstup na veškeré skupinové lekce i do posilovny ve vybraných  
pobočkách Fitpeople



www.nemji.cz 

MUDr. Lukáš Velev, MHA – ředitel
tel.: 731 430 488, e-mail: velevl@nemji.cz 

Ludmila Pysková – vedoucí OPM
tel.: 731 430 496, e-mail: pyskoval@nemji.cz

Facebook: www.facebook.com/nemocnicejihlava




