Lékař - kardiolog na Oddělení neinvazivní kardiologie Kliniky
kardiologie

Koho hledáme:
●

Oddělení neinvazivní kardiologie Kliniky kardiologie přijme lékaře s kardiologickou atestací na plný úvazek.

Náplň práce:
●
●
●

Samostatné provedení a vyhodnocení echokardiografických vyšetření.
Provádění echokardiografických vyšetření klinických studií.
Výuková činnost (lékaři v přípravě ke kardiologické atestaci, výuka v rámci IPVZ)

Požadavky:
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Kardiologická atestace, znalost alespoň transtorakální echokardiografie (TTE)
Znalost anglického jazyka

Nabízíme:
●

●
●
●
●
●

Vyškolení v jícnové (TEE) a zátěžové echokardiografii (SE), ve spolupráci s Oddělením radiodiagnostiky
vyškolení v základech provedení a vyhodnocení neultrazvukových kardiologických zobrazovacích metod
(SPECT, CT a MR
Možnost individuální ESC/EACVI certifikace pro jícnovou a transtorakální echokardiografii
Možnost profesního růstu
Možnost dalšího vzdělávání
Pro mimopražské kolegy částečně hrazené ubytování na ubytovně
Zaměstnanecké benefity

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:
●

●

Oddělení neinvazivní kardiologie má průměrný roční obrat 1500 TEE, 15000 TTE a 250 SE. Laboratoř je
vybavena nejmodernějšími ultrazvukovými přístroji včetně 3D analýzy a deformačního zobrazování (strain).
Pokrýváme zobrazení celého spektra kardiovaskulárních onemocnění včetně vrozených srdečních vad v
dospělosti. Součástí je i periprocedurální zobrazení na operačních a katetrizačních sálech.

Co Vás u nás čeká:
●
●
●
●
●
●
●

Práce v nejmodernějším superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR
Zázemí stabilní státní organizace
Motivující platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků
5 týdnů dovolené
Mimořádné placené zdravotní volno - sick days (tři dny za rok)
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM
Částečně hrazené ubytování v blízkosti pracoviště

●
●
●
●
●

Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM
Příspěvek na penzijní připojištění
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb
Možnost rekreace ve vlastních zařízeních IKEM
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