CONVOCATÒRIA METGE/-SSA URGENTÒLEG
REF. 38/2021
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. A partir de juny de 2022 es
convertirà en centre docent (residents de Medicina Familiar i Comunitària i Infermeria Comunitària).
El Servei d’urgències és un servei fonamental per l’hospital, actualment immers en un procés de
reestructuració incloent el projecte de canvi d’ubicació del servei amb la creació d’unes “noves urgències”,
amb la finalitat estratègica de potenciar-lo. Dóna assistència a pacients de diferents complexitats i
especialitats comptant amb el suport dels serveis de medicina interna, cirurgia, traumatologia, ginecologiaobstetrícia i pediatria les 24h (alguns suports són localitzables en horari nocturn/festiu). El dimensionament
del servei compta amb dos urgentòlegs les 24h +/- el suport d’un metge especialista en medicina interna,
la presència de l’atenció continuada integrada en el servei en horari nocturn i caps de setmana i festius i
disposant d’una unitat de suport vital avançat medicalitzat de recolzament.
Requisits :
-

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Títol d’especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o corresponent homologació.

Valorarem :
-

Experiència com a metge/-ssa adjunt del servei d’urgències hospitalàries.
Es valorarà experiència i/o formació en prehospitalària.
Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis. Orientació a la millora contínua.
Iniciativa per presentar propostes de millora i participar en aquest procés de transformació.

Tasques a desenvolupar:
-

Atenció a les urgències hospitalàries
Atenció a les incidències del pacient hospitalitzat en horari de guàrdia.

Oferim:
-

Contractació 1 any amb possibilitats de renovació. Període de prova 4 mesos.
Jornada completa o parcial, segons preferències / disponibilitat.
Retribucions segons el II Conveni d’Hospitals d’Aguts Concertats amb el Servei Català de la Salut.
Possibilitat de participar en activitats docents i formatives del Servei d’Urgències i de la Institució,
segons preferències / disponibilitat.
Incorporació immediata.

Interessats/des: Enviar currículum a convocatories@hsb.cat del 8 al 19 de novembre

