Instrukce pro zájemce o odbornou praxi v Nemocnici Na Bulovce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, § 51 odst. 2 a
vyhláškou č. 79/2013 Sb., v platném znění, § 8 je nutné před zahájením praktické přípravy žáků střední školy
nebo studentů vyšší odborné školy doložit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vystavený lékařem
pracovně-lékařské služby NNB (kontakt viz níže). Studenti VŠ a Univerzit v NNB Lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti nepředkládají.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti má platnost na celou dobu studia.
Výjimku tvoří:
- výkon rizikových prací – potvrzení se překládá před zahájením každého školního roku
- změna zdravotního stavu – potvrzení se překládá před opětovným zahájením odborné praxe
Smluvní lékař pracovně lékařské služby NNB
ordinace v budově č. 10 – Interní oddělení
objednávky na tel.: 266 08 2909 (sekretariát)
Ordinační hodiny: po 12.30 – 15.30 hod. / čt 12.30 – 15.30 hod. / pá 7.00 – 12.00 hod.
Poplatek za vystavení Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti se řídí ceníkem smluvního lékaře.

Odborná praxe v rámci povinné výuky - bezplatná
 Zájemce si domluví termín na příslušném oddělení NNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky
a oddělení).
 V případě uzavřené rámcové smlouvy: vyplní a nechá vedením školy/univerzity podepsat a orazítkovat
Objednávku odborné praxe ( www.bulovka.cz odkaz Kariéra - Vzdělávání – Formuláře) a ve výše
v uvedených případech spolu s Lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti (www.bulovka.cz odkaz
Kariéra – Vzdělávání – Formuláře) zašle poštou (popř. osobně doručí) na Odd. vzdělávání NNB.
 Pokud není uzavřená rámcová smlouva, nechá si na studijním oddělení školy/fakulty vystavit, podepsat
a orazítkovat individuální smlouvu a ve výše uvedených případech spolu s Lékařským posudkem
o zdravotní způsobilosti (www.bulovka.cz odkaz Kariéra – Vzdělávání – Formuláře) zašle poštou nebo
osobně doručí na
Odd. vzdělávání NNB.
Adresa nemocnice: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČO: 00064211
zastoupena:
(medici 3. – 6. ročník*) MUDr. Tomáš Podlešák, náměstek pro LPP, na základě pověření
(SZŠ, VOŠ a VŠ/Univerzity studenti nelékařských oborů + medici 1. - 2. ročník*) Mgr. Soňa Mendlová,
náměstkyně pro oš. péči, na základě pověření
(* proložený text do smlouvy neuvádějte)

1. a 3. LF UK
 Zájemce si domluví termín na příslušném oddělení NNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky
a oddělení).
 Na studijním oddělení fakulty si nechá vystavit, podepsat a orazítkovat individuální smlouvu a zašle ji
poštou nebo osobně doručí na Odd. vzdělávání NNB.
Adresa nemocnice: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČO: 00064211,
zastoupena:
(pro 3. – 6. ročník*) MUDr. Tomáš Podlešák, náměstek pro LPP, na základě pověření
(pro 1. – 2. ročník*) Mgr. Soňa Mendlová, náměstkyně pro oš. péči, na základě pověření
(* proložený text do smlouvy neuvádějte)

2. LF UK
 Zájemce si domluví termín na příslušném oddělení NNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky
a oddělení).
 Na studijním oddělení fakulty si vyzvedne vyplněnou a orazítkovanou Přílohu č. 1 ke Smlouvě a spolu
s vyplněnou Objednávkou odborné praxe zašle poštou nebo osobně doručí na Odd. vzdělávání NNB.

Odborná praxe nad rámec povinné výuky – úhrada
Odbornou praxi nad rámec povinné výuky je možné realizovat v případě uzavřené individuální smlouvy mezi
studentem/medikem a Nemocnicí Na Bulovce.
Odborná praxe nad rámec povinné výuky je poskytována za úplatu 200,- Kč/den vč. DPH
 zájemce si domluví termín na klinice/oddělení NNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky
a oddělení)
 na Odd. vzdělávání NNB zašle:
- kompletně vyplněnou Objednávku odborné praxe (www.bulovka.cz odkaz Kariéra - Vzdělávání –
Formuláře)
- potvrzení o studiu
- fotografii

Odborná praxe v rámci povinné výuky/nad rámec povinné výuky může být realizována až po oboustranném
podpisu individuální smlouvy nebo Objednávky odborné praxe (případně Přílohy č. 1 ke Smlouvě).
Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení odborné praxe.

Kontaktní osoba:
Renata Křížková, tel. 266 08 2534, e-mail renata.krizkova@bulovka.cz

