Lékař na Hematologicko-transfuzní oddělení

Koho hledáme:
●
●

●
●

Na Hematologicko-transfuzní oddělení v rámci Pracoviště laboratorních metod přijmeme lékaře.
Pracoviště laboratorních metod IKEM představuje konsolidovaný komplement zaměřený na rutinní a
specializovaná laboratorní vyšetření v odbornostech klinické hematologie, biochemie, imunologie,
imunogenetiky, mikrobiologie a lékařské genetiky.
Zabývá se výzkumnými, experimentálními a pedagogickými činnostmi.
Kromě laboratorní části je pracoviště tvořeno specializovanými ambulancemi, Českým registrem dárců
krvetvorných buněk a pracovištěm kryokonzervace.

Náplň práce:
●

●

●

V části hematologické zajišťování lékařských činností v hematologické laboratoři a poskytování konziliárních
služeb zaměřených především na transplantační program transplantací solidních orgánů.
Dále možnost zajišťování provozu hematologické ambulance a podíl na řešení výzkumných aktivit a grantů,
přednášková a publikační činnost.
V části transfuzní zajišťování lékařských činností souvisejících s odběry a výrobou transfuzních přípravků,
především trombocytů aferézou, zajišťování lékařských činností souvisejících s léčebnými výkony (aferetické
výkony, imunoadsorpce).

Požadavky:
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Výhodou atestace z hematologie a transfuzního lékařství
Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
●

●

Kvalita péče je garantována vysoce odborně zdatným týmem pracovníků a potřebným přístrojovým
vybavením předních světových výrobců zdravotnické techniky.
PLM je akreditovaným pracovištěm pro zajišťování specializ. vzdělávání v oboru klinická biochemie,
hematologie a transfuzní lékařství, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie a v oboru
laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

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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