RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel
Naše č. j.: HSHMP 53648/2016
Vyřizuje: Eva Jampílková
Tel.: 296 336 721
E-mail: eva.jampilkova@hygpraha.cz
V Praze dne: 2. 11. 2016

Informace zájemcům o vykonání odborné stáže v rámci předatestační přípravy na pracovištích
Hygienické stanice hlavního města Prahy – rok 2017
Odborná stáž je zaměřena zejména na seznámení se s pracovišti Hygienické stanice hlavního města
Prahy, (dále jen „HSHMP), jejich náplní, organizací práce v souladu se vzdělávacím programem
v příslušném oboru specializačního vzdělávání v návaznosti na zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Odbornou stáž na pracovištích je možno vykonat jen na základě písemné žádosti doručené HSHMP.
Žádost zasílá zaměstnavatel stážisty, příp. žadatel – osoba podnikající v oblasti zdravotnictví, (dále jen
„žadatel“). Žadatel v žádosti uvádí jméno, příjmení a kontakt na stážistu, termín realizace stáže. Odborná
stáž je realizována na základě uzavřené smlouvy.
Za zajištění stáže bude žadateli na základě vzájemné dohody a uzavřené smlouvy fakturována částka
ve výši 350 Kč za osobu/den.
Kontaktní osobou pro tuto agendu je Eva Jampílková, odborný referent oddělení personálního HSHMP,
tel.: 296 336 721, eva.jampilkova@hygpraha.cz.
O vlastní realizaci odborné stáže rozhoduje ředitel HSHMP po předchozím vyjádření ředitele sekce
ochrany a podpory veřejného zdraví. O rozhodnutí je žadatel následně vyrozuměn.
Vzhledem k provozním možnostem HSHMP je realizace odborné stáze prováděna pouze v těchto
termínech:





6. 2. – 17. 2. 2017,
3. 4. – 15. 4. 2017,
11. 9. – 22. 9. 2017,
30. 10. – 10. 11. 2017.
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