
Nabídka zaměstnání: editor klinických 
klasifikací a terminologií 
Máte rádi ve věcech systém? Máte organizačního ducha? Dokázali byste sladit a 
organizovat práci expertů? Bezpodmínečně dbát na dodržování termínů a preciznost jimi 
odevzdávané práce? Znalost zdravotnictví není podmínkou, dostačující je technické 
nebo přírodovědné vzdělání, zbytek Vám vysvětlíme. Pokud Vás tato činnost zaujme, 
budete mít možnost se rozvíjet i profesně. 

 

Pro sběr dat ve zdravotnictví je zapotřebí započítat a následně sumarizovat použité a 
spotřebované zdravotnické prostředky, ať už jsou to kardiostimulátory nebo velké 
přístroje na magnetickou rezonanci. Jako jeden z editorů kategorizací zdravotnických 
prostředků nám pomůžete k tomu budovat zázemí a standardy. Jako editor 
terminologie nám pomůžete s tvorbou české verze Mezinárodní klasifikace nemocí. 
Můžete se však také v rámci našeho týmu vyprofilovat v nějaké jiné klinické oblasti. 

Pracovní pozice je koncipována na dobu dvou let v rámci projektů. Ovšem i po této době 
je možné dále pracovní smlouvu prodloužit. 

Náplň práce:   

• Organizace tvorby a údržba klasifikačních systémů jako informačních standardů 
pro sběr dat ve zdravotnictví 

• Organizace metodických materiálů, zpracování došlých připomínek, vytváření 
výstupů zveřejňovaných na webu 

• Komunikace s experty odborných společností a institucemi ve zdravotnictví 
• Kontrola integrity terminologie a hierarchie klasifikačních systémů ve zdravotnictví 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání nejlépe přírodovědného nebo technického směru 
• Zájem o zdravotnickou a statistickou problematiku výhodou 
• Organizační schopnosti; iniciativu 
• Schopnost analytického myšlení a chuť vstřebávat nové, složité informace 
• Protože navazujeme na mezinárodní standardy, AJ podmínkou 
• Pokročilou znalost MS Office, znalost jiných informačních technologií výhodou 
• Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost 

Nabízíme: 

• Pracovní poměr v renomované odborné instituci 
• Smysluplnou práci, kterou můžete velmi konkrétně přispět k rozvoji českého 

zdravotnictví 
• Práci v přátelském kolektivu 
• Osobní rozvoj, možnost dalšího vzdělávání 
• Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností dalšího prodloužení 
• Plný pracovní úvazek 
• Pět týdnů dovolené 



• Dny zdravotního volna 
• Příspěvek na stravování 
• Příspěvek na penzijní připojištění 
• Pružná pracovní doba 

Místu výkonu: Praha 

Nástup: září 2021, nebo dle dohody 

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete strukturovaný životopis s motivačním dopisem na 
adresu olga.slavikova@uzis.cz. 

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost ÚSTAV 
ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR, IČO: 00023833, Palackého 
náměstí 375/4, Praha, Nové Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z 
veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (EU) 2016/679. 
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