
 
 

S T I P E N D I U M   

K L I N I K A  D r. P Í R K A 

 

Klinika Dr. Pírka je zdravotnické zařízení, které bylo založeno v r. 1934. Klinika Dr. Pírka je v rámci 

českého zdravotnictví ojedinělým a mimořádným projektem. Je to nemocnice, která má „jméno“. 

Má jednoznačného vlastníka, který trvale preferuje další rozvoj Kliniky a k tomu využívá všechny 

finanční prostředky zařízení. 

Klinika Dr. Pírka dnes patří mezi moderní progresivní zařízení evropského formátu v oborech 

ortopedie a chirurgie. Klinika je akreditovaným pracovištěm, držitelem certifikátu kvality a bezpečí 

uděleného Českou společností pro akreditace ve zdravotnictví a rovněž držitelem ISO kvality britské 

společnosti tayllorcox. Pro nově zaváděné metody byla vyhlášena rovněž nemocnicí roku 2013. 

Klinika trvale významně podporuje vzdělávání zaměstnanců a proto po rekonstrukci a otevření 

nových provozů Kliniky přistoupila rovněž k úzké spolupráci s odbornými zdravotnickými školami. 

V rámci této spolupráce od letošního roku nabízí stipendium studentům posledního ročníku VOŠ a 

VŠ obor všeobecná sestra, kteří se rozhodnou po ukončení studia  využít pracovní nabídku Kliniky Dr. 

Pírka.  

Od 1. září 2016 nabízíme v rámci projektu Kliniky Dr. Pírka stipendium 3 400 Kč měsíčně v období   

září – červen 2016. Kontakt pro více informací a zájemce: Mgr. Martina Jecelínová, hlavní sestra 

e-mail: jecelinova@drpirek.cz tel.: 326375490 

 

Klinika Dr. Pírka nabízí svým zaměstnancům: 

• Práci v moderním akreditovaném pracovišti 

• Nadstandardní platové podmínky 

• Příplatek za práci na operačním sále 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• Příplatky za specializační vzdělání 

• Další zaměstnanecké bonusy 

• 5 týdnů dovolené 

• Náborový příspěvek až ve výši jednoho platu 

• Významnou podporu dalšího vzdělávání 

• Zajištění ubytování podle osobního jednání 

MUDr. Stanislav Najman, ředitel Kliniky e-mail: najman@drpirek.cz 

 

Nabídka určena pro školní rok 2016/2017. 
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Klinika Dr. Pírka s. r. o. 

 

Moderní Klinika s tradicí 

Klinika Dr. Pírka má více než osmdesátiletou tradici. Švýcarští vlastníci -  

potomci zakladatele -  věnují všechny prostředky Kliniky na její další rozvoj tak, 

aby i v budoucnosti byla moderní nemocnicí splňující nejpřísnější evropské 

standardy. V roce 2013 byly otevřeny nové operační sály, pooperační oddělení 

a celá Klinika prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 

Klinika má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami - zdravotní péče je 

hrazena ze zdravotního pojištění. 

Certifikát kvality a bezpečí, ISO 

Díky zavedení moderních systémů léčení 

obdržela Klinika v roce 2013 ocenění „Objev 

roku“. Klinika je držitelem certifikátu kvality a 

bezpečí České společnosti pro akreditaci ve 

zdravotnictví a rovněž certifikátu ISO 

uděleného britskou společností Tayllorcox. 

Servis na úrovni  

Zdravotní péče osobní zodpovědnosti lékaře, fyzioterapeuta a sestry je na 

Klinice Dr. Pírka standardem. Péči zde poskytuje tým více než 110 plně 

erudovaných zdravotnických pracovníků. Moderní jedno a dvoulůžkové pokoje 

jsou vybavené TV, WiFi, lednicí, koupelnou, WC pro co nejvyšší komfort během 

hospitalizace. Klinika je umístěna v klidném prostředí lesoparku. 

Chirurgie 



 
 

 operační výkony všeobecné chirurgie 

 laparoskopické operace 

 moderní operační postupy řešení kýly, varixů dolních končetin, 

hemorhoidů, operací prsu 

Ortopedie 

 kloubní náhrady všech kloubů- implantáty od předních světových 

výrobců (Švýcarsko, USA)  

 artroskopické operace v HD kvalitě obrazu, bezplatně obrazový záznam 

operace) 

 operace deformity nohy, operace ruky a ostatní ortopedické operace 

 školící pracoviště implantace kloubů a operací ruky 

 spolupráce s Národním centrem tkání a buněk – náhrady poškozené 

chrupavky, tkáňové buňky  

 klinika je jedním z center chondrograftu v ČR 

Plastická a estetická chirurgie 

 plastické zákroky v celém rozsahu jsou prováděny v místním znecitlivění 

nebo celkové anestezii 

Gastroenterologie 

 klinika je jedno z center MZ ČR pro profylaxi výskytu 

kolorektálního karcinomu 

 endoskopické vyšetření tlustého střeva nebo žaludku 

 obrazová dokumentace bezplatně v HD rozlišení 

Fyzioterapie 

 je nedílnou součástí kvalitní ortopedické péče  

 ambulantní péči i péči na lůžkovém oddělení 

poskytuje tým zkušených fyzioterapeutů 

Lůžková péče 

 Ortopedie (3. patro) 

 Chirurgie + ortopedie (2. patro) 

 Chirurgie (1. patro) 



 
 

 

 

Ambulantní péče 

 Chirurgická ambulance  

 Ortopedická ambulance 

 Gastroenterologická ambulance 

 Anesteziologická ambulance a 

ambulance bolesti 

 Prsní poradna 

 Cévní poradna 

 Traumatologická ambulance 

 Ambulance plastické chirurgie 

Novinky roku 2016 

- Klinika centrem 

CHONDROGRAFTU – řešení poškození chrupavek kolenního 

kloubu 

- Nové minimálně invazivní operační výkony žil dolních končetin, 

hemorhoidů v jednodenní chirurgii pomocí speciální techniky 

CLARIVAIN, HAL. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NABÍDKA PRO STUDENTY VE STUDIJNÍM OBORU 

VŠEOBECNÁ SESTRA  
Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7,  

150 00  Praha 5 

 

ODBORNÁ PRAXE 

 Klinika Dr. Pírka nabízí vykonání odborné praxe na ortopedickém a 

chirurgickém lůžkovém oddělení a ambulancích s příspěvkem na 

dopravu a případně i na ubytování.  

STIPENDIUM 

 Klinika Dr. Pírka zafinancuje Váš poslední rok studia na VŠ formou 

měsíčního stipendia 3 400 Kč. 

 

Informace: Mgr. Martina Jecelínová jecelinova@drpirek.cz  tel. 326 375 490 

 

                

 

Klinika Dr. Pírka s. r. o.  Na Celně 885, Mladá Boleslav, 293 01 

tel. 326 332 991 
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