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Neustále rosteme!

 nadstandardní mzdové ohodnocení
 možnost služebního vozu pro vybrané lokality
 týden dovolené navíc, 3 dny zdravotního volna

 placený týden na odborná školení
 akreditovaná pracoviště

 zajištění specializačního vzdělávání v oboru
 flexibilní úvazek

 pracovní smlouva na dobu neurčitou

PŘIDEJTE SE K NÁM!
                          S NÁMI SE STARÁTE JEN O SVÉ PACIENTY

DO NAŠICH AMBULANCÍ V  A 
HLEDÁME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

KONTAKT: Mgr. Vlastimil Král, tel.: 733 679 555
e-mail: kariera@mediclinic.cz
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Na stránkách města se objevilo 
oznámení o záměru s názvem Pacht 
laboratoře na Poliklinice Žďár nad 
Sázavou. 

Koncem května měla tato příspěv-
ková organizace (p. o.) v plánu uspo-
řádat setkání v sále městského úřa-
du a zájemcům představit záměr a 
metodu hodnocení nabídek. 

Laboratoř čili oddělení klinické 
biochemie a hematologie zatím Poli-
klinika provozuje sama. Jak se také 
v oznámení dočteme, zdejší labora-
toř provádí vyšetření biologických 
materiálů humánního i animálního 
původu. Slouží tedy i veterinářům 
či samoplátcům. Spolupracuje s 
žadateli o vyšetření, od defi nování 

požadavků, odběru materiálu až po 
interpretaci výsledků laboratorního 
vyšetření. 

Pacht laboratoře znamená, že ji p. 
o. přenechá jinému subjektu k samo-
statnému provozování a řízení na 
vlastní náklad, k nebezpečí a pobírá-
ní užitků. Jak v oznámení vysvětluje 
ředitelka Polikliniky Ilona Komínko-
vá, zájmem je, aby laboratoř provo-
zoval tým profesionálů, kteří budou 
poskytovat služby na nejvyšší úrov-
ni. Zajistí spokojenost zákazníků a 
přispějí ke zvýšení kvality života ve 
městě Žďár nad Sázavou. Úkolem p. 
o. je vybrat dodavatele, který nabíd-
ne nejlepší podmínky pachtu labora-
toře. -lko-

Městská poliklinika chce
propachtovat laboratoř

Z deníku městské policie
Alkohol je většinou společným 

jmenovatelem případů řešených 
v květnu městskou policií. Více uvá-
dí vedoucí MP Martin Kunc. 

� Strážníci museli přivolat hasiče 
s plošinou, aby sundali muže ze stře-
chy drážního objektu, kde si ustlal. 
Podnapilý asociál byl v takovém sta-
vu, že slézt dolů po žebříku bylo pro 
něj rizikem. 

� Dalším případem byl mladík 
ležící v křoví bez hnutí. Záchraná-
ři zjistili, že muž má v krvi skoro 3,5  
‰ alkoholu, proto okamžitě puto-
val do nemocnice. Jde o mladistvé-

ho a s rodiči jedná komise sociální-
ho odboru.

� Strážníci za bílého dne v ulici 
Nádražní „načapali“ řidiče pod vli-
vem alkoholu. Při dechové zkoušce 
mu naměřili téměř 2 ‰ alkoholu. 
Muž čelí podezření z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

� Veřejné pohoršení vzbuzoval 
také řidič, na něhož si lidé stěžovali 
zejména kvůli hluku. Smykováním 
poškodil komunikaci, na místě inka-
soval pokutu 2000 Kč za nesprávný 
způsob jízdy. -lko-


