Lékař v oboru
gynekologie a porodnictví ž/m

Nemocnice
Naším klientem je největší nemocnice akutní a standardní péče (cca. 260
lůžek) v okrese v severním Hesensku. Každoročně se postará v průměru
o více než 10.000 hospitalizovaných pacientů a asi 17.000 ambulantních
pacientů. Podíl soukromých pacientů a samoplátců je vyšší než celostátní
průměr.
Jako fakultní nemocnice má oddělení interní medicíny, ortopedie a úrazové
chirurgie, všeobecné, viscerální a cévní chirurgie, geriatrie, gynekologie a
porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicíny jakož i urologické a
otolaryngologické oddělení a nabízí diferencovaný diagnostický a terapeutický
rozsah služeb.

V nemocnici se nachází radiologická ambulance s magnetickou rezonancí,
počítačovou tomografií a mamografií. Příslušná vyšetření jsou nemocnici
k dispozici nepřetržitě; včetně nedělí a státních svátků. Kromě toho se
v ambulanci provádějí také vyšetření z oblasti nukleární medicíny.
V nemocnici se provádějí běžná rentgenová vyšetření, přičemž je taktéž
k dispozici digitální substrakční angiografie.
Dále jsou tu specializované ambulance pro chirurgii, plastickou chirurgii,
neurochirurgii, interní medicínu, neurologii a urologii. Oftalmologická
ambulance provádí ambulantní oční chirurgii v rámci dohody o spolupráci.
K objasnění některých klinických obrazů slouží nemocnici telemedicínské linky
k velkým klinikám v širším okolí.
V posledních letech byla nemocnice díky značným investicím rozšířena
a modernizována.

Na základě modernizace vznikla zcela nová diagnostická a operační oblast,
která umožňuje vyšetřování a léčení jak lůžkových tak ambulantních pacientů
v optimálních podmínkách. Investice tak pomohly vytvořit ještě lepší pracovní
prostředí pro diagnostická oddělení, která fungovala již na velmi vysoké
úrovni; jedná se zejména o oblasti endoskopie, sonografie, echokardiografie,
EKG, rentgenové oddělení a laboratoř. Další nová budova s interdisciplinární
jednotkou intenzivní péče a stanicí IMC byla uvedena do provozu v loňském
roce.
Technické vybavení, kterým nemocnice svého druhu disponuje, se nachází na
nadstandardní úrovni.
Náš klient je díky profesionálnímu vedení a kvalitě svého zdravotnického
personálu schopný velmi dobře čelit vysokým požadavkům na kvalitu
poskytované péče.

Pozice
Nový primář rozšiřuje svůj tým.
Hledáme zkušeného atestovaného lékaře v oboru gynekologie a porodnictví
na pozici vedoucího lékaře nebo čerstvě atestovaného lékaře s
budoucí perspektivou vedoucí pozice. Specializační příprava je v plánu.
O povolení ke školení po dobu 4 let bylo již zažádáno.
Výborně vybavené oddělení má cca. 20 lůžek a disponuje novými porodními
sály, rodinnou místností a dalším zázemím pro porody do vody. Prostředí je
přátelské, světlé, velmi kvalitní a moderní.

Porodnice si zakládá na individuálním a rodinně orientovaném přístupu.
Ročně se na oddělení narodí zhruba 350 dětí.

Kromě běžných abdominálních a vaginálních operací se oddělení zaměřuje
na :

Gynekologickou a laparoskopickou onkologii


Chirurgii prsu



Minimálně invazivní chirurgii (MIC) / hysteroskopii a laparoskopii



Urogynekologii (klasické, vaginální a laparoskopické operace)



Ambulantně prováděné gynekologické operace

Od budoucího člena našeho multiprofesního týmu očekáváme:


Vysokou angažovanost v péči o pacienty



Interdisciplinární a kolektivní spolupráci se všemi odděleními a
přidruženými poskytovateli v zájmu optimální péče o pacienty



Úzkou spolupráci založenou na důvěře s celým týmem oddělení



Účast na službách

Váš profil
Ideálním kandidátem je zkušený specialista v oboru gynekologie a porodnictví.
Nicméně do úvahy připadají také mladí kandidáti, kteří v dohledné době složí
atestaci a chtějí se dále rozvíjet jako operatéři.
Vhodný kandidát se vyznačuje vedle odborné kvalifikace také výraznou
osobností, organizačními schopnostmi a dobrými týmovými a komunikačními
dovednostmi. Měl by být připravený zapojit se do týmu a přinést také nové
myšlenky.
V souladu s oborem se očekává vysoká úroveň empatie a etických standardů.

Naše nabídka
Vynikající diagnostické a intervenční možnosti i moderní vybavení oddělení
poskytují ideální základ pro gynekologickou a porodnickou péči pacientů.
V případě zájmu je možné v připojené MVZ provádět dodatečně ambulantní
činnost.
Nemocnice je ekonomicky úspěšná a má velmi dobrou pověst v okolí.

Sídlo našeho klienta se nachází v malebné oblasti s vysokou rekreační
hodnotou a dobrým dosahem do velkoměsta (cca. 50 km).
Všechny typy škol a mateřské školky se nacházejí přímo ve městě. Nemocnice

nabízí pomoc při stěhování a hledání bydlení.
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