IKEM Transplantcentrum
Klinika nefrologie
hledá nové kolegy na místo

lékař Kliniky nefrologie
Špičkové a ve střední Evropě zcela ojedinělé pracoviště hledá kolegy,
odborníky i absolventy se zájmem o klinickou imunologii a vědecký
výzkum a aktivní znalostí anglického jazyka pro posílení týmu Kliniky
nefrologie Transplantcentra IKEM na 0,5 úvazek.

IKEM je největší vysoce
specializované klinické a
vědeckovýzkumné pracoviště
v České republice.
Už více než 45 let se zaměřuje
na léčbu kardiovaskulárních
chorob, transplantace orgánů,
diabetologii a léčbu poruch
metabolismu.
IKEM, to jsou 4 odborná centra,
8 klinik, 15 odborných pracovišť,
základen a laboratoří.
Celkem 1 700 pracovníků,
z toho více než 300 lékařů a 600
všeobecných sester.

Pracovní náplní je péče o pacienty před a po transplantaci ledviny,
řešení akutních komplikací i komplikací vzniklých v pozdějším
období po transplantaci, jako i péče o pacienty s nefrologickým
315 lůžek, z nichž 111 se
onemocněním v různém stádiu. Práce poskytuje výjimečnou
nachází na jednotkách
příležitost nadobytí zkušenosti jak z interní medicíny tak odborných
intenzivní péče.
znalostí z transplantologie a nefrologie. Součástí je absolvování
povinných stáží pro interní základ, následováno specializačním
vzděláváním v oboru nefrologie. Podmínkou je ochota podílet se na grantovém projektu se zaměřením
na výzkum BK viru po transplantaci ledviny. Spolupráce s genetickou laboratoří Přírodovědecké fakulty
nabízí unikátní možnost propojení aplikovaného výzkumu s klinickou praxi.
Klinika nefrologie IKEM se dlouhodobě podílí na téměř 60 % všech transplantací ledvin provedených v ČR.
Specialisté na klinice realizují AB0 inkompatibilní transplantace a párové výměny, provádějí biopsie štěpů
transplantovaných ledvin i vlastních ledvin. Vyšetřují také všechny potenciální žijící dárce ledviny a spravují
čekací listiny k transplantaci ledvin.
Zájemcům se nabízí zcela unikátní možnost účastnit se klinické práce pod vedením špičkových,
mezinárodně uznávaných expertů. Klinika navíc spolupracuje s renomovanými zahraničními pracovišti.

Nabízíme:







částečně hrazené ubytování v blízkosti pracoviště - Ubytovna IKEM, Ubytovna Emmy
mimořádné placené zdravotní volno - sick days (tři dny za rok)
výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb

výhodné stravování v závodní jídelně IKEM
5 týdnů dovolené
… a další

Kontakt
Personální odbor IKEM
Email: kariera@ikem.cz
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