HOSPITAL DE BERGA CONVOCATÒRIA METGE/SSA ESPECIALISTA EN
ANÈSTESIA I REANIMACIÓ
REF. 12/2021
S’integrarà a Salut Catalunya Central – Hospital Sant Bernabé (SCC-HSB), empresa de dret públic del
Departament de Salut. El centre ofereix atenció urgent, atenció especialitzada mèdica i quirúrgica, tant
d’hospitalització com ambulatòria, i atenció sòcio-sanitària, a la població de referència (comarca del
Berguedà i zones limítrofs). Disposa de 90 llits d’hospitalització. Anualment s’hi atenen, de mitjana, 30.000
urgències i es realitzen 4.500 altes (mèdiques i quirúrgiques). Actualment, l’hospital de Sant Bernabé es
troba immers en un procés de transformació integral i estratègica que abasta tots els processos,
especialment en el vessant assistencial i la transformació tecnològica i digital.
El Servei d’Anestesiologia és un dels serveis centrals de l’hospital. Dona assistència directa a tots els
pacients quirúrgics i suport a Urgències per aquells pacients amb situació més crítica; així mateix ofereix
com a unitat independent, però vinculada al servei, atenció a la Unitat del Dolor per aquells pacients amb
dolor crònic que requereixen una atenció especialitzada. En el vessant no assistencial col·labora amb la
formació pràctica dels estudiants de la Facultat de Medicina de la UVIC –UCC, participa en les Comissions
Clíniques i en accions formatives i estudis multicèntrics amb els hospitals de referència.
Requisits :
-

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Títol d’especialitat en Anestèsia i Reanimació via MIR o corresponent Homologació.

Valorarem :
-

-

Experiència com a metge/-ssa anestesiòleg
Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis. Orientació a la millora
contínua.
Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.
Interès per a la docència i la recerca.

Tasques a desenvolupar:
-

Atenció al pacient quirúrgic hospitalitzat i ambulatori. d’acord amb la distribució de tasques
que defineixi el Cap de Servei d’Anestesiologia..
Consulta externa de preoperatoris.
Atenció a consultes externes de la Unitat del dolor i en la sala d’intervencionisme.
Col·laboració en la roda de guàrdies del Servei d’Anestèsia.
Participació en les Comissions Clíniques, sessions formatives i activitats de docència de la
pròpia institució i dels centres de referència.

Oferim:
-

Contractació per cobertura d’IT, 50% de jornada, durada aproximada d’1 any.
Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d’Aguts Concertats amb el SCS.
Formació continuada i carrera professional.
Incorporació immediata.

Interessats/des :
Enviar currículum a mmorera@hsb.cat, del 10 de març al 10 d’abril de 2021.
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