
Nom del lloc de treball: Mobilitat Interna: Facultatiu/va Especialista
Hematologia i Hemoteràpia

 

 

Missió
Realitzar els treballs assistencials inherents a un metge hematòleg per donar suport i consell expert a tots els nostres clients

Responsabilitats i funcions principals
�. Donar suport a totes les àrees de activitat del BST que es realitzin en el seu centre de treball.
�. Vetllar per la correcta aplicació dels procediments i tècniques assistencials de les àrees d’activitat que li siguin encarregades.
�. Coŀlaborar en la implantació dels mecanismes de control de qualitat que permetin un bon funcionament de les àrees d’activitat i l’aplicació de les mesures de

correcció o millora que es considerin necessàries.
�. Participar activament en totes les activitats que derivin del Comitè de Transfusió Hospitalària, en tots els foros que li siguin encomanats i en les comissions

transversals del BST.
�. Contribuir al bon ús dels productes biològics en coŀlaboració amb les farmàcies hospitalàries i metges prescriptors
�. Fer-se responsable dels serveis de transfusió que depenen del BST que li siguin assignats, realitzant una gestió integral i garantint el compliment de la normativa

vigent .
�. Gestionar l’hemovigilància, avaluant les notificacions de reaccions adverses,  analitzar els possibles orígens i posar en marxa les mesures per el seu tractament i

posterior prevenció.
�. Participar de les activitats d’investigació i docència que es desenvolupin al seu hospital.
�. Assumir la direcció tècnica del servei de transfusió en aquells casos en què el BST li encomani aquesta tasca, desenvolupant les següents funcions:

Revisió i validació dels estudis previs a l’administració de sang i hemo derivats del servei de transfusió, així com dels estudis del laboratori
d’Immunohematologia diagnòstica.
Supervisar la correcta realització dels procediments i tècniques  per al correcte desenvolupament de l’activitat, vetllant per la correcta indicació i
administració de sang i hemo derivats.
Establir els mecanismes de control  per un correcte funcionament de la qualitat en tots els processos aplicant  aquelles mesures de correcció o millora que
es considerin necessàries.
Participar en les diferents comissions transversals així com en les diferents comissions hospitalàries, sent part activa en totes les activitats que derivin del 
Comitè de Transfusió Hospitalària.
Gestionar l’hemovigilància, avaluant les notificacions de reaccions adverses, analitzar els possibles orígens i posar en marxa les mesures per el seu
tractament i posterior prevenció.
Coordinar la capacitació i formació del personal relacionat amb la transfusió del centre; personal que realitza la transfusió i personal de laboratori.
Realitzar formació  relacionada amb l’activitat del banc de Sang i Teixits als professionals sanitaris  del centre hospitalari on desenvolupa la seva activitat.

��. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient

Requisits
Titulació Medicina i Cirurgia amb especialitat d’hematologia i hemoteràpia.

 Tenir una antiguitat superior a nou mesos o nou mesos de prestació efectiva en el BST durant els últims dos anys.

Competències
Desenvolupament de l'equip
Gestió del canvi i Innovació
Lideratge i Influència
Planificació i organització
Orientació a resultats
Vocació de Servei
Treball en equip
Gestió de conflictes
Gestió del coneixement

Mèrits a valorar
Nivell "C" de català
Es valoraran coneixements tècnics i competencials
Experiència en el desenvolupament de les funcions a realitzar

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball: Mobilitat Interna: Facultatiu/va Especialista Hematologia i Hemoteràpia  
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Detalls de jornada:

% Jornada: 100,00 
Torn: Partit 
Horari Específic: 8 a 17 hores segons calendari anual 
Rotació específica de caps de setmana: N/A 
Freqüència de rotació: N/A 
Disponibilitat per desplaçar-se a totes les Direccions tècniques dels Serveis de transfusió que té el BST a la demarcació de Girona sempre que sigui
necessari.

Retribució: segons normativa legal vigent

Procés de selecció
Comprovació de l'adequació als requisits especificats a la convocatòria
Avaluació mèrits, coneixements i proves competencials
Resolució i comunicació

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 17 de febrer de 2022. Els currículums que arribin fora de termini no es tindran en compte.

 Els candidats interessats hauran d'adjuntar titulació requerida, carta de presentació i currículum actualitzat.

 

 



 
 


