
Nabízíme:

  nástup ihned nebo dle dohody  

  náborový příspěvek u vybraných pozic 

      (více na www.janskelazne.com) 

  vzdělávání hrazené zaměstnavatelem

  příspěvek na dopravu nebo možnost ubytování do naplnění kapacity 

  5 týdnů dovolené

  závodní stravování a další beneity dle kolektivní smlouvy

Požadujeme:

  vzdělání v příslušném oboru, vhodné i pro absolventy

  ochotu pomáhat druhým

Kontakt: 

Kateřina Hušková - personalistka

katerina.huskova@janskelazne.com

Tel.: +420 499 860 119, GSM: +420 734 231 807

Pozice jsou zveřejněny na www.janskelazne.com v sekci Kariéra.
www.janskelazne.com

Akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání RFM

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ

posilují tým o pozice:

 lékař  zdravotní sestra 
 fyzioterapeut ergoterapeut

Dotace z Norských fondů 2009-14 na projekt „Zkvalitnění péče o děti s perina-
tální zátěží v Dětské léčebně Vesna“, program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřej-
ného zdraví“. Projekt byl zahájen v lednu 2015, celkové náklady přesahují 7,5 mil. Kč 
a z toho dotace z Norských fondů činila 80%, tj. přes 6 mil. Kč.
Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních roz-
dílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska. Informace 
o poskytovateli a programu lze získat mimo jiné i na webu www.norwaygrants.cz.

Děti v Janských Lázních
k uzdravení motivují roboti

Při léčbě a terapii dětí v Dět-
ské léčebně Vesna v Janských 
Lázních využívají zdejší odbor-
níci moderní přístroje a další 
vybavení, které během letošní-
ho roku pořídili díky projektu, 
který je podpořen grantem 
z Norska. Jeho cíl – umožnit 
ucelenou terapii dětí s perina-
tálním postižením (vztahují-
cím se k období před porodem 
dítěte a krátce po něm) – tak 
byl naplněn. Svoji činnost nově 
také zahájil klinický psycholog, 
který pracuje s dětmi a posky-
tuje odlehčení a pomoc i rodi-
čům postižených dětí. 

„Dětská léčebna Vesna již 
dlouhodobě patří mezi zařízení 
poskytující ucelenou terapii pro 
děti s perinatální zátěží a díky 
této dotaci ho doplňujeme 
o nejmodernější rehabilitační 
přístroje a metody,“ uvedl ředi-
tel lázní Rudolf Bubla. 

Novým velkým pomocní-
kem pro malé pacienty i fy-
zioterapeuty je například 
špičkové zařízení pro rehabi-

litaci ruky a prstů – robotická 
ruka GLOREHA. Jsme na er-
goterapii a ergoterapeutka 
Kateřina Kořínková navléká 
šestileté pacientce rukavi-
ci s prsty, na které nasadí 
kolíky, napojené na ovláda-
cí panel. „Rukavice je lehká 
a umožňuje plynulý pohyb pro 
různá cvičení,“ říká a spouští 
program pro lexi (sevření) 
a extenzi (rozevření) jednot-
livých prstů. Malá slečna sle-
duje simulované pohyby své 
vlastní ruky jako „robota“ 
na obrazovce počítače ve 3D 
programu a dostává pokyny: 
„Katko a teď zavíráme prs-
ty – ukazováček, prsteníček, 
každý zvlášť.“ Ruka připomíná 
střihorukého Edwarda z ilmu 
a děvčátko, které se zde léčí 
po komplikované zlomenině, 
to baví. Děti s její pomocí cvičí 
při léčbě těžkých pohybových, 
neurologických a onkologic-
kých onemocnění. 
 Také další přístroje najde-
me v Dětské léčebně Vesna, 
tentokrát na oddělení elektro-
léčby. Elektroléčebný vakuový 
přístroj EXTREMITER zde vy-
užívají k léčbě otoků končetin 
malých pacientů. „Do válcovité 

části přístroje umístíme pa-
cientovu léčenou nohu, nebo 
ruku, na kterou působí střídavě 
podtlak a přetlak, který vzni-
ká uvnitř válce. Zjednodušeně 
můžeme říci, že uměle prokr-
vuje končetinu,“ objasňuje te-
rapeutka Hana Tichá.
 Mezi další nové vybavení 
patří polohovací stůl se zapo-
jeným robotickým systémem 

ERIGO, který pomáhá poma-
lému uvedení do vertikální 
polohy a následné mobilizaci 
malých pacientů, kteří nejsou 
schopni samostatně stát, nebo 
jsou trvale upoutáni na lůžko. 
 Ve dvaceti dětských poste-
lích jsou nové antidekubitní 
matrace a součástí projektu 
jsou také přebalovací pulty či 
speciální krmící židle.
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