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www.nemocnicesumperk.cz

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocni-
cí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou po-
skytující základní i specializovanou zdravotní péči. 
Disponuje nejmodernějším vybavením včetně nové 
magnetické rezonance. V oblasti kvality a bezpečí 
poskytované péče je držitelem akreditačního certi-
fikátu Spojené akreditační komise ČR či titulu Baby 
Friendly Hospital, v oblasti péče o zaměstnance je 
držitelem prestižního titulu Human Employer.

Naším posláním je léčit pacienty v souladu 
s nejnovějšími dostupnými poznatky lékařské vědy s 
důrazem na kvalitu. Prioritou naší práce je spokojený 
pacient, který je léčen dostupnými metodami mo-
derní medicíny, ve vysokém standardu poskytované 
zdravotnické péče. Intenzivně se zaměřujeme také 
na mezioborovou spolupráci a klademe velký důraz 
na prosazování této myšlenky jak v oblasti ošetřova-
telství, tak mezi lékaři.

Akreditace našich oddělení pro specializační vzdělá-
vání lékařů je zárukou perspektivy, stability a pro-
fesního růstu našich zaměstnanců. Zároveň jsme 
držiteli akreditace pro praktickou výuku v bakalář-
ských oborech porodní asistence a fyzioterapeut, 
jakož i pověření k provádění akreditovaného kvalifi-
kačního kurzu „Všeobecný sanitář“ a „Řidič dopravy 
nemocných a raněných“.

PŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍME
O ZAMĚSTNANCÍCH JINAKO ZAMĚSTNANCÍCH JINAK

 Poskytujeme zdravotní   
 péči pro spádovou   
 oblast čítající přes   
 200 000 obyvatel.

  Ročně hospitalizujeme   
 více než 20 000 pacientů.

 Ambulantně ošetříme   
 přes 200 000 lidí.

 Zaměstnáváme přes   
 1000 zdravotnických 
 i nezdravotnických 
 pracovníků.

  Péči poskytujeme na 22  
 špičkově vybavených   
 odděleních.

  Naši lékaři ročně provedou  
 zhruba 8000 operací.

  Na svět každý rok 
 přivedeme přes 900 dětí.

Nemocnice Šumperk 
aktivně podporuje 
studenty - naše budoucí 
zaměstnance:
    

 Realizace odborné praxe po celou 
 dobu studia

 Příležitost ke spolupráci formou 
 brigády v průběhu studia

 Finanční stipendijní podpora pro 
 vybrané nelékařské a lékařské obory 
 až do 5000 Kč/měsíc

 Poskytnutí podpory pro závěrečné 
 absolventské práce

Neméně důležitá je péče 
o zaměstnance a jejich 
podpora. V tomto směru 
nabízíme řadu benefitů:

 Profesní růst – nabídka budoucího 
 zařazení do specializovaného studia 

 Nástupnický model a karierní postup  
 v rámci interních výběrových řízení

 Podpora skloubení rodinného a 
 pracovního života formou flexibilního  
 pracovního úvazku

 Ubytování

 Mnoho dalších benefitů

Chcete mít jistotu zaměstnání, pracovat v příjemném 
prostředí s nejmodernější technikou? 

Profesně růst ve Vámi vybraném oboru? 

Pak je pro Vás Nemocnice Šumperk
tou správnou volbou!




