Θέση Ιατρού Ρευματολόγου στην περιοχή Γκραντ Εστ της Γαλλίας
Ειδικότητα: Ρευματολογία
Είδος Συμβολαίου: Συμβόλαιο με Νοσοκομείο – Πλήρους απασχόλησης
Αμοιβή: Ανάλογα με το προφίλ και την εμπειρία του υποψηφίου
Είδος εγκατάστασης: Νοσοκομείο
Συνθήκες/Πλεονεκτήματα





5 μέρες εργασίας την εβδομάδα πλήρους απασχόλησης
25 μέρες άδεια το χρόνο
19 συμπληρωματικές μέρες άδεια
8 μέρες άδεια εκπαίδευσης το χρόνο
Περιγραφή της προσφοράς
Δημόσιο νοσοκομείο στη περιοχή Γκραντ Εστ της Γαλλίας, αναζητά ιατρό με
ειδίκευση στη ρευματολογία. Η πόλη βρίσκεται 80 χλμ. από τη πόλη Ρενς (Reims)
και παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήματα μιας μεγάλης πόλης στην ύπαιθρο. Το
πλαίσιο της καθημερινής ζωής περιλαμβάνει εμπορικές, σχολικές, πολιτισμικές και
αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για ένα πληθυσμό πάνω
από 50.000 κατοίκων.
Το νοσοκομείο, ολοκλήρωσε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, το οποίο επιτρέπει, από
τώρα και στο εξής, τη βελτίωση των δυνατοτήτων υποδοχής και περίθαλψης. Το
τεχνικό του πλατό, θέτει στη διάθεση των επαγγελματιών που δουλεύουν εκεί,
εξοπλισμό και τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας ενώ εντός του νοσοκομείου, η
πλειοψηφία των ειδικοτήτων οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη μοντέρνα ιατρική
δουλεύουν μαζί αναλαμβάνοντας σχέδια που βελτιώνουν τη παροχή βοηθειών
προς τους ασθενείς
Εντός του νοσοκομείου, υπάρχουν πάνω από 900 κρεβάτια και θέσεις:
 361 ιατρικής
 120 χειρουργικής
 63 γυναικολογίας
 8 νοσηλείας περιορισμένης διάρκειας
 6 παιδιατρικής διάγνωσης
 68 φροντίδας και αποκατάστασης





148 φροντίδας μακράς διάρκειας
187 γηριατρικής
20 θέσεις αιμοκάθαρσης
Τεχνικές Λεπτομέρειες

Τεχνικός εξοπλισμός
Ο τεχνικός εξοπλισμός είναι πλήρως αποτελεσματικός και απόλυτα ανακατασκευασμένος:
10 χειρουργικές αίθουσες και ένας κεντρικός χειρουργικός θάλαμος + 2 αίθουσες
χειρουργικής γυναικολογίας και 6 αίθουσες εργασίας.
Η ιατρική απεικόνιση, τοποθετείται σε τρεις γεωγραφικούς τόπους: ακτινολογία,
υπερηχογραφία και ντόπλερ, 3 σκάνερ, 2 μαγνητικοί τομογράφοι, σπινθηρογράφημα,
αγγειογραφία, ενδοσκοπική εξέταση και μέτρηση οστικής πυκνότητας.
Το τμήμα ρευματολογίας
Εξοπλισμένο με νέες εγκαταστάσεις, το τμήμα διαθέτει:





14 κρεβάτια ολοκληρωμένης νοσηλείας, με μια αίθουσα φυσιοθεραπείας
4-6 κρεβάτια εβδομαδιαίας νοσηλείας
2 κρεβάτια ημερήσιας νοσηλείας
Ένας τομέας ρευματολογικής εξέτασης

Οι εξοπλισμοί της υπηρεσίας:




Μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας HOLOGIC
Μηχάνημα υπερηχογραφήματος SUPERSONIC εγκατεστημένο σε μια από τις
αίθουσες ρευματολογικής εξέτασης
Ένας χώρος σπονδυλικής αποσυμπίεσης

Η υπηρεσία αποτελείται από:




2 ιατρούς πλήρους απασχόλησης
1 ιατρό μερικής απασχόλησης κατά 80%
1 γενικό ιατρό

Προφίλ και δεξιότητες




Δίπλωμα και ειδικότητα στην ρευματολογία ή στη γενική ιατρική με ενδιαφέρον
στην υποστήριξη ασθενών με ρευματολογικά προβλήματα
Εγγραφή ή δυνατότητα εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
Γνώση της γαλλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ.: 0033 1 40 47 92 88
Email: contact@pnp-conseil.com
Διεύθυνση: Ρεμί Ντυμονσέλ 18 - 75014 Παρίσι - Γαλλία

