
Nom del lloc de treball: Oferta pública d'ocupació: ID1834 infermer/a per al BST-Vall
d'Hebron (50022088)

El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de referència en immunologia
diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades.
Volem ser una organització:

Innovadora, que avança cap a la consolidació d'un model sostenible d'excel·lència que actua internacionalment i que és referent en els àmbits de la donació de sang, teixits, diagnòstic biològic i teràpies avançades.

 Amb esperit de servei, oberta i propera a la societat, que genera confiança

Basada en el coneixement, amb una cultura estimulant i un equip humà cohesionat i compromès.

Missió
Atendre al donant i pacient de forma adequada, d’acord amb els procediments, tècniques i directrius del BST per tal de garantir el correcte desenvolupament de les funcions.

Responsabilitats i funcions principals
1.    Àrea de Donació (Servei Hospitalari o Equip Mòbil):
    a.    Selecció de donants (recepció, selecció i atenció al donant en tots els àmbits del procés)
    b.    Extracció de Sang, incloent la donació de components sanguinis per afèresis
    c.    Hemovigilància en donació (registrar i analitzar tota la informació relativa als efectes  adversos en el procés de la donació de sang)
    d.    Col·laboració en la Promoció de la donació de components biològics donats. 
2.    Àrea de Transfusió (Servei Hospitalari):
    a.    Acceptació de sol·licituds i mostres (fer la recepció, verificació de sol·licituds i introducció al sistema informàtic) i administració de productes sanguinis
    b.    Laboratori transfusional  (Realitzar les proves pre-transfusionals)
    c.    Hemovigilància i Qualitat
    d.    Afèresis terapèutiques
    e.    Laboratori d’immunohematologia
3.    Àrea de Teràpia Cel·lular (Servei Hospitalari):
    a.    Obtenció de progenitors hematopoètics
    b.    Descongelació i infusió de progenitors hematopoètics
    c.    Biovigilància
4.    Àrea de Teixits: Recepció, registre i lliurament de teixits
5.    Àmbit general:
    a.    Manteniment dels aparells i suport al control d’estocs dels productes sanguinis.
    b.    Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.

Formació reglada
Titulació Grau o diplomatura en Infermeria.

Competències
Assertivitat i Gestió Conflictes
Comunicació Empàtica
Gestió del canvi i Innovació
Impulsor del Coneixement
*Iniciativa i Orientació a Resultats
Rigor, Planificació i Coordinació
**Treball en Equip
***Vocació de Servei

Mèrits a valorar
Proves tècniques
Proves competencials i valoració de la formació i experiència (segons barems publicats)
Català nivell C

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball:  infermer/a
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Hospital de Vall d'Hebron
Detalls de jornada:

% Jornada: 100,00 
Torn: Corretorn habitualment de tardes amb flexibilitat per altres torns  
Rotació específica de caps de setmana:  Dissabtes, diumenges i festius habitualment tardes amb flexibilitat per altres torns, segons planificació i normativa vigent.

Durada del contracte: indefinida
Retribució:Segons normativa vigent

Procés de selecció
Fase 1: Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria.
Fase 2: Avaluació Mèrits – proves de coneixements (1a part):

Prova d’ofimà ca 
Prova de coneixements

Accediran a la Fase 3 les persones que ob nguin un resultat mínim del 70% en la Fase 2.
Fase 3: Avaluació Mèrits - proves competencials, formació i experiència (2a part)

Proves competencials
Valoració de la formació i l'experiència acreditades (segons les bases publicades)

El candidat amb la major puntuació total es presentarà al Tribunal Qualificador com a candidat per adjudicar el lloc de treball objecte de la convocatòria, sempre i quan ob ngui un  resultat mínim
del  60%  en el conjunt de les fases del procés.

Temari
1. Donació de sang i components sanguinis:
Condicions per a la donació:
o    Sang convencional
o    Donació específica
•    Procés de la donació
•    Reaccions adverses a la donació
•    Hemovigilància en donació

2. Transfusió:
•    Procés de transfusió
•    Grups sanguinis
•    Proves de compatibilitat
•    Transfusió en situacions especials: en menors de 4 mesos, en trasplantats, en AHAI, hemoglobinopaties, transfusió massiva
•    Administració de components sanguinis
•    Efectes adversos a la transfusió
•    Hemovigilància en transfusió
•    Seguretat transfusional
•    Indicacions de transfusió
•    Urgències en transfusió

Previsualització d’impressió de descripció del lloc de treball https://performancemanager5.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/page...

1 de 2 28/10/2019, 11:05



3. Afèresis terapèutiques
•    Recanvis plasmàtics
•    Citofèresis terapèutiques
•    Citofèresis per a la recol·lecció
•    Altres tècniques d’afèresi
•    Efectes adversos en les afèresis terapèutiques
Bibliografia
•    Estándares de Acreditación en Transfusión Sanguínea. 4ª edición. 2012
•    Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª edición. 2015
•    Inmunohematología básica y aplicada. 1ª edición. 2018
•    Therapeutic Apheresis: A Physician’s Handbook. 5th Ed.

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 12 de novembre de 2019. Els currículums que arribin fora de termini no es ndran en compte.

Recorda revisar els següents documents abans de sol·licitar la vacant:
Bases generals per les convocatòries d'oferta pública

Trobaràs tots els documents en aquest enllaç
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