Všeobecná sestra na Dialyzační a metabolické oddělení Kliniky
nefrologie

Koho hledáme:
●

Klinika nefrologie přijme na Dialyzační a metabolické oddělení všeobecnou sestru do směnného provozu

Náplň práce:
●

●

●

Vaší hlavní náplní bude péče o pacienty zařazené v chronickém dialyzačním programu, provádění eliminačních
výkonů u pacientů v akutní a intenzivní péči a dále také příprava pacientů k transplantaci ledviny.
Na našem hemodialyzačním oddělení provádíme celé spektrum eliminačních metod – hemodialýzy,
hemodiafiltrace, plazmaferézy, imunoadsorbce a také pečujeme o pacienty s peritoneální dialýzou.
Jedná se o práci vysoce specializovanou a práci s nejmodernější technikou

Požadavky:
●
●
●
●
●
●

SZŠ, VOŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra
Vysoce zodpovědný přístup
Schopnost samostatného rozhodování
Asertivita, spolehlivost, odolnost vůči stresu
Časová flexibilita a ochota sloužit ve směnném provozu
Praxe na dialýze vítána, není podmínkou

Nabízíme:
●
●
●
●

Zázemí špičkového pracoviště
Práci s moderní a vysoce specializovanou přístrojovou technikou
Podporu dalšího vzdělávání
Dobré platové podmínky

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:
●
●
●

●

Klinika nefrologie IKEM poskytuje odbornou péči v oblasti nefrologie.
Klinika se dlouhodobě podílí na téměř 60 % všech transplantací ledvin provedených v ČR.
Pečujeme o pacienty po AB0 inkompatibilních transplantacích ledvin a párových výměnách, na pracovišti se
provádí biopsie štěpů transplantovaných ledvin i vlastních ledvin. Vyšetřujeme také všechny potenciální žijící
dárce ledviny.
Kromě klinického oddělení poskytuje Klinika nefrologie také dialyzační léčbu ve všech podobách, má statut
Centra pro peritoneální dialýzu. Je také zaměřena na aferetické metody.

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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