KARDIOLOGICKÉ
ODDELENÍ

DEN

S PRIMÁREM

Jedním ze základních kardiologických oborů je INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE. Zabývá se invazivní katetrizační diagnos kou
a léčbou srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění pomocí katetrů – cévek. Intervence můžeme rozdělit na koronární
(související s věnčitými – koronárními tepnami) a nekoronární (všechny ostatní). Nejčastějším vyšetřením a výkonem
je koronarograﬁe a perkutánní koronární intervence.
Pracoviště disponuje třemi katetrizačními sály. Všechny sály jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji pro rentgenové
zobrazení srdce, pro vyšetření intravaskulárním ultrazvukem (IVUS) a k vyšetření frakční průtokové rezervy (FFR).
Dalším ze základních kardiologických oborů je ARYTMOLOGIE. Zabývá se arytmiemi, neboli odchylkami od normálního
srdečního rytmu ve smyslu frekvence a pravidelnos .
Základní diagnos ka využívá neinvazivní metody, které se většinou provádějí ambulantně.
Těžiště práce však spočívá v invazivních vyšetřovacích a léčebných metodách, jimiž řešíme stavy, které již nelze nadále
vyšetřovat a léčit pomocí léků a jednodušších opatření dostupných ve většině nemocnic.
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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:
Kardiologická ambulance (pracoviště Hlučín)
Kardiologická ambulance (pracoviště EUC Klinika Ostrava)
Centrum sportovní kardiologie
Jednodenní kardiologie

Nemocnice AGEL
Trinec-Podlesí

