Všeobecná sestra / Koordinátorka na Oddělení srdečního selhání
Kliniky kardiologie

Koho hledáme:
●

Klinika kardiologie přijme na Oddělení srdečního selhání všeobecnou sestru do ambulance pro mechanické
srdeční podpory

Náplň práce:
●

Klinické kontroly pacientů s mechanickými srdečními podporami, převazy, edukace pacientů i rodiny,
organizace péče o pacienta v místě bydliště, organizace vyšetření před transplantací srdce, monitorování
koagulace a telefonické konzultace s pacienty.

Požadavky:
●
●
●
●
●

Vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství
PSS ARIP podmínkou
Praxe na intenzivní péči
Aktivní znalost anglického jazyka
Dobré komunikační a organizační schopnosti

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:
●

●

●
●

Klinika kardiologie IKEM poskytuje nejkomplexnější péči o pacienty se srdečními a cévními chorobami v České
republice.
Na tomto pracovišti se léčí onemocnění jako ischemická choroba srdeční, arytmie, srdeční selhání,
kardiomyopatie, chlopenní vady, vrozené srdeční vady, infekční endokarditida, nádory srdce, plicní embolie,
disekce aorty, synkopy a další.
Naši lékaři-specialisté mají přístup k nejmodernějším diagnostickým i léčebným metodám.
Klinika kardiologie IKEM poskytuje nejkomplexnější péči o pacienty se srdečními a cévními chorobami v České
republice, a to za pomocí nejmodernější techniky.

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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