CENTRUM CÉVNÍ
A MINIINVAZIVNÍ
CHIRURGIE

DEN

S PRIMÁREM

O cévní pacienty je dobře postaráno ve specializovaných ambulancích. Každý den ordinují dvě cévně chirurgické ambulance,
ultrazvuková ambulance a také angiologická (cévní interní) ambulance. Pacient je nejprve klinicky vyšetřen cévním chirurgem
nebo angiologem. Nejčastěji se jako další provádí dopplerovské ultrazvukové vyšetření tepen nebo žil v „podezřelé“ oblas .
Dále máme jako vyšetřovací možnos k dispozici CT angiograﬁi (computerová tomograﬁe), MR angiograﬁi (magne cká
rezinace), DSA (digitální subtrakční angiograﬁe), měření perkutánního tlaku kyslíku, pletysmograﬁi a podobně.
V případě, že konzerva vní postup není efek vní nebo při závažnějším pos žení cévního systému pacientovi můžeme
navrhnout již léčbu radikální. Tou může být cévně chirurgický výkon – tedy cévně chirurgická operace, miniinvazivní
endovaskulární výkon – ten se provádí vpichem do tepny speciálním instrumentariem na Oddělení intervenční radiologie (viz
stránky intervenční radiologie), nebo výkon hybridní, který v sobě kombinuje výhody obou předchozích přístupů.
V Centru cévní a miniinvazivní chirurgie každoročně operujeme na 600 pacientů s varixy dolních konče n, což je vůbec nejvíce
v Moravskoslezském kraji a v rámci republiky se tak pracoviště také řadí ke špičce v oboru. Kromě klasického chirurgického
řešení varixů dolních konče n, rozvíjíme již řadu let tak zvané miniinvazivní endovenozní metody operace křečových žil, které
jsou v moderní medicíně celosvětově na vzestupu. Pacientům můžeme nabídnout i komfort v podobě operačního výkonu
v rámci jednodenní chirurgie.
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Nemocnice AGEL
Trinec-Podlesí

práci ve špičkovém, akreditovaném Komplexním KARDIOVASKULÁRNÍM CENTRU,
podpora dalšího odborného růstu a zvyšování kvaliﬁkace,
účast na všech vzdělávacích akcích v rámci specializačního vzdělávání (bez kvaliﬁkačních dohod),
účast na odborných seminářích, konferencích apod. s náhradou mzdy,
úhrada poplatků za členství v odborných společnostech,
účast na odborných seminářích, konferencích apod. s náhradou mzdy,
pracovní poměr na plný nebo částečný úvazek (dle Vašich potřeb),
příspěvek na ﬁremní kurzy anglického jazyka,
příspěvek na kvalitní stravování,
5 týdnů dovolené (na úvazek 1,0),
3 dny (pracovního volna s náhradou mzdy) sick days
příspěvek na životní (600 Kč) a penzijní pojištění (400 Kč) – po prvním roce,
sleva na vybraný sor ment v lékárnách AGEL,
sportovně-společenské ﬁremní akce pro zaměstnance,
příspěvek na dětskou rekreaci,
rekondiční pobyty pro pojištěnce ČPZP v lázeňských zařízeních určených zaměstnavatelem,
preven vní mamologický screening pro ty, kteří na něj dle zdravotní pojišťovny nemají nárok,
a mnoho dalšího
SOUVISEJÍCÍ AMBULANCE:
Cévní ambulance Havířov, M. Kudeříkové 1559/19
Chirurgická a cévní ambulance – Karvinská hornická nemocnice
Cévní ambulance – Nemocnice AGEL Nový Jičín
Cévní ambulance – Poliklinika Ostrava - Hrabůvka
Cévní ambulance – Poliklinika Frýdek-Místek

