Lékař/ka na Ambulantní oddělení Pracoviště preventivní
kardiologie

Koho hledáme:
●

Pracoviště preventivní kardiologie přijme do pracovního poměru lékaře s možností práce na zkrácený úvazek

Náplň práce:
●

●

●

Vaší náplní bude primární i sekundární prevence civilizačních chorob u našich pacientů. Budete pečovat o
pacienty po kardiochirurgických výkonech.
Dále budete aktivně vyhledávat rizikové znaky a časná asymptomatická stadia nemocí u rizikových pacientů aneurysma abdominální aorty, změny intrakraniální cirkulace a další.
Čeká vás mezioborová spolupráce s odbornostmi nefrologie, diabetologie, alergologie, kardiochirurgie, cévní a
transplantační chirurgie. Můžete se těšit na společnou léčebnou i výzkumnou činnost.

Požadavky:
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Atestace z kardiologie nebo vnitřního lékařství
Spolehlivost, bezúhonnost

Nabízíme:
●
●
●
●
●

Možnost zapojení do mezinárodních výzkumných projektů a studií
Možnost dalšího vzdělávání
Příjemné pracovní prostředí
Dobrý kolektiv
Možnost zkráceného úvazku 0,8 (32 h týdně)

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:
●

●

Pracoviště preventivní kardiologie IKEM je specializovaným ambulantním pracovištěm, které poskytuje
komplexní péči v prevenci a léčbě ovlivnitelných rizikových faktorů civilizačních chorob.
Zvláštní zřetel je kladen na kardiovaskulární choroby, chronická onemocnění ledvin, hypertenzi, dyslipidémii,
metabolický syndrom, poruchy metabolizmu cukrů, obezitu, odvykání kouření nebo cévní patologické nálezy.

Co Vás u nás čeká:
●
●
●
●

●
●

Práci v superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR vybaveném nejmodernějšími technologiemi.
Zázemí stabilní státní příspěvkové organizace.
Adaptačním procesem vás po celou dobu zkušební doby provedou kvalitní školitelé.
Částečně hrazené ubytování pro mimopražské uchazeče v blízkosti pracoviště - Ubytovna IKEM, Ubytovna
Emmy.
Motivující a konkurence schopné platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků.
5 týdnů dovolené.

●
●
●

●

●
●

Placené osobní volno - čtyři dny za rok (pro úvazek 1,0).
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb.
Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok (pro úvazek 1,0), v jehož rámci nabízíme příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na nákup sortimentu lékárny (vitamínové prostředky, prostředky dentální hygieny
apod.),systém Cafeterie (příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání).
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM (pestrá nabídka hotových jídel, včetně bezlepkové stravy + teplý a
salátový bufet).
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM.
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
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