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Fakultní nemocnice Bulovka 
Vedoucí kodérského oddělení 

 

Pracoviště: Odbor zdravotních pojišťoven 
Pozice: Vedoucí kodérského oddělení 
Právní vztah: PP 
Úvazek: 1,0 

Očekáváme: Představení vize rozvoje procesu kódování v nemocnici pavilónového 
typu (míra centralizace, dělba práce klinika / kodérský tým / externí dodavatel, pri-
oritní oblasti zlepšení, příležitosti a výzvy CZ DRG 4.0), komunikační a negociační 
schopnosti potřebné při zastupování týmu vůči vedení klinických pracovišť a při ško-
lení kliniků, manažerskou a sociální zdatnost nutnou pro vedení, rozvoj a vzdělávání 
týmu 6-8 kodérek, technickou znalost metodiky kódování nutnou pro udržení kvality 
kódovací praxe a zefektivnění procesu kontroly hospitalizačních případů před vyká-
záním, demonstrované zkušenosti se zodpovědností za proces kontroly hospitalizač-
ních případů, odpovídající vzdělání (VŠ/SŠ zdravotnického, technického či ekonomic-
kého směru), znalost klasifikačních systémů (DRG, MKN-10, SZV aj.), orientaci 
v lékařské dokumentaci a v NIS s výhodou 

Nabízíme: možnost realizace změny podle vlastní vize ve spolupráci s vlastním tý-
mem a za významné podpory vedení nemocnice, kompetitivní finanční ohodnocení 
s motivační složkou, stabilní zaměstnání, práci v přátelském kolektivu, možnosti dal-
šího vzdělávání, širokou škálu zaměstnaneckých benefitů (zvýhodněné stravování, 
penzijní pojištění, karta MultiSport benefit, parkování v areálu nemocnice, slevy 
v nemocniční lékárně, 5 týdnů dovolené, 3 dny Sick Days, umožnění režimu home 
office a mnoho dalšího) 

Datum nástupu: dle dohody 
Kontakt: Vedoucí odboru zdravotních pojišťoven, Ing. Eva Furchová 
(eva.furchova@bulovka.cz). Svůj strukturovaný životopis a motivační dopis prosím, 
zasílejte na uvedený email do 15.9.2021 
 
Celý inzerát a více informací můžete najít zde. 

Nadále platí, že velmi uvítáme všechny Vaše připomínky k současnému 

uspořádání Aplikace PVD a také podněty pro další zlepšování. 

APLIKACE PVD — POMOCNÍK PRO VYKAZOVÁNÍ DIAGNÓZ 

pvd.i.cz 

mkn-kodovani.cz 

Inzerce pracovních příležitostí 

Pokud byste i Vy chtěli bezplatně inzerovat v PVD bulletinu, a možná tak 

rychleji a efektivněji získali nové zaměstnance nebo zaměstnání, napište 

nám email s bližšími informacemi na adresu pvd@i.cz 

Rozhodli jsme se rozšířit PVD bulletin o rubriku „Inzerce pracovních příležitostí“,  

a tím pomoci jak zdravotnickým zařízením při hledání profesionálních kodérů, tak 

těm, kteří mají o práci kodéra zájem a hledají možnosti uplatnění v tomto úzce spe-

cializovaném oboru. 

Inzerce je bezplatná a je omezena na profesi kodéra a na profese související 

s vykazováním (případně i analýzou) dat zdravotním pojišťovnám. 

Pokud inzerce využijete, budete mít jistotu, že se Váš inzerát dostane do více než 

100 subjektů (nemocnic nebo pojišťoven), jež jsou odběrateli PVD bulletinu.  

 

První inzerent - Fakultní nemocnice Bulovka provádí výběrové řízení na pozici ve-

doucího kodérského oddělení. Více informací již v inzerátu níže. 
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