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Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. vyhlašuje výzvu na obsazení pozic 

NÁZEV POZICE   FYZIOTERAPEUTÉ – K1,K2,K3 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP IHNED nebo dohodou 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Všechna pracoviště HNsP Bílina  

PRACOVNÍ ÚVAZEK  2 zaměstnance s úvazky (1.0 a 0.5) nebo 3 zaměstnance s úvazky (0.5) 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do 30.06.2017  

POPIS PRÁCE   Fyzioterapeut vykonává činnosti zdravotnického pracovníka 

s odbornou způsobilostí; poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, vede 

zdravotnickou dokumentaci, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje 

pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře. Podílí se na 

přípravě standardů. Dále stanoví a provádí bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, 

popřípadě v souladu s doporučeným postupem lékaře, pokud je stanoven, a na základě vlastních 

vyšetření optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle 

požadovaného lékařem. Přitom zejména může provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení 

dalšího postupu ve fyzioterapii, zejména zjišťování anamnézy, vyšetření postury, pohybového 

systému, vyšetření jednotlivých tělesných segmentů, vyšetření dechových funkcí, a to zejména 

pomocí manuálních postupů, měření, specifických testů a přístrojových diagnostických metod aj. Bez 

odborného dohledu a bez indikace může provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem 

obnovení pohybových funkcí, školit zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat ošetřovatelskou 

péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v prevenci imobilizačního syndromu, aj.; 

Fyzioterapeut bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může provádět specializované 

diagnostické postupy pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, například pozitronová 

elektromyelografie (PEMG),  moire, posturografii, aplikovat fyzioterapeutické postupy u pacientů, 

kde je reálné riziko selhání životních funkcí.  

POŽADAVKY   Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24, 

Zákona č. 96/2006 o získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče, získaná absolvováním: a) akreditovaného 

zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, b) akreditovaného 

zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, c) tříletého studia 

v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, nebo střední zdravotnické školy v oboru 

fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 1996/1997. Osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a 

prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Praxe v oboru není podmínkou. 

VÝHODOU JE   Pracovní zkušenosti ve zdravotnickém zařízení na lůžkovém zařízení i 

v RHB ambulanci; znalost místního prostředí. 

NABÍZÍME   Odpovídající mzdové ohodnocení, stravenky, příspěvek na penzijní 

připojištění po 12 měsících, zázemí stabilní a silné společnosti, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, 

firemní akce, podpora zaměstnavatele v sebevzdělávání.  

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT (PŘILOŽIT JAKO SAMOSTATNÝ DOKLAD): 
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- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 

- telefonické spojení 

- datum a podpis uchazeče 

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT 

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a 

dovednostech 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely této výzvy 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: doručit osobně na recepci HNsP, zaslat prostřednictvím České pošty 

nebo e-mailem včetně příloh na mzdy@hnsp.cz  

CV zasílejte nejpozději do 30.06.2017 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   07.03.2017 

Vyvěšeno, dne:   07.03.2017 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 
           Ing. Andrea Nováková


