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Nom del lloc de treball: Oferta pública ID7001: Infermer/a Extractor de Teixits
(50001284)

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
Formar part de l’equip extractor del Donor Center que encarregat de l’extracció multi tissular 7/24/365, realitzant extraccions de teixits de donants sota els procediments establerts pel Donor
Center i les indicacions i responsabilitat del cap d’equip (Team Leader) de cada extracció.

Responsabilitats i funcions principals
1. En els casos que desenvolupi funcions d’Extractor:

Extracció hemicos corresponent en els donants de teixit Musculoesquelètic i suport al cap d’equip en l’extracció de la resta de teixits
Preparació d’instrumental i material fungible prèvia a la realització de l’extracció.
Neteja i rasurat del donant.
Col·laboració en la reconstrucció del cos del/de la donant.

 
2. En els casos que desenvolupi funcions d’Empaquetador:

Presa de mostres per microbiologia en les donants de teixit musculoesquelètic.
Preparació d’instrumental i material fungible prèvia a la realització de l’extracció.
Neteja i rasurat del donant.
Col·laboració en la reconstrucció del cos del /de la donant.
Etiquetatge dels teixits extrets.
Dur el material a esterilització de l’HCB, seu del Donor Center

 
3. En tots els casos:

Avaluar el donant amb el cap d’equip de l’extracció per determinar la viabilitat de la donació
Articular en els casos en que el personal mèdic ho consideri necessari, la confirmació amb la resta de membres del DCC de qualsevol dubte relacionada amb la validació
del donant
Contribuir amb l’exercici de les bones pràctiques a la recollida de dades clíniques i de qualitat per la monitorització dels indicadors de qualitat i activitat
Redacció de procediments normalitzats de treball en relació al seu lloc de feina
Participació en les reunions d’equip extractor del Donor Center
Participació en activitats de Docència i Recerca, així com en les accions de millora de la qualitat al Donor Center que li siguin encomanades.
Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient

Formació reglada
Graduat/da en Infermeria o formació TCAI
Nivell C de català

 

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

Mèrits a valorar

Oferim
Oferim un lloc de treball amb les següents característiques:

Lloc de treball:  Oferta pública ID7001: Infermer/a Extractor de Teixits (50001284) 
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Barcelona
Detalls de jornada:

% Jornada: 7,90 
Torn: Flexible 
Horari Específic: Flexibles segons les intervencions a realitzar.amb disponibilitat per treballar dies feiners i festius  en qualsevol horari.

Durada del contracte: Indefinit
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’ofimàtica (excel)
Prova de coneixements

Accediran a la Fase 3 les persones que obtinguin 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 obtingui un  resultat mínim del  60%  en el conjunt de les
fases del procés.

 

Temari
Normes de qualitat i seguretat per a la donació, obtenció, avaluació, processament, preservació, emmagatzemament i la distribució de les cèl.lules i teixits humans.
Criteris de selecció per a la donació de teixits.
L'obtenció de teixits
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Obtenció, preservació, trasllat i custòdia de teixit ocular
Obtenció, preservació, trasllat i  custòdia de teixit cutani  
Obtenció, preservació, trasllat i custòdia de teixit cardiovascular
Obtenció, empaquetat, trasllat i custòdia de teixit musculoesquelètic
Reconstrucció donants teixits

Bibliografia
Real Decreto-Ley 9/2014, 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y  la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. Link:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7065
Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application 3rd edition. Link:
https://www.edqm.eu/sites/default/files/foreword_list_of_contents_tissues_cell_guide_2nd_edition_2015.pdf Tissue Donor Selection Guidelines Deceased Donors. TDSG-DD
203 (Published 01 June 2007) Release 30 (Published 24 January 2018). page 1. of 144. United Kingdom Blood Transfusion Services (UKBTS).
Tissue Donor Selection Guidelines Deceased Donors (TDSG-DD) Edition 203 - Published 01 June 2007 Release 30 - Published 24 January 2018. Link:
https://www.transfusionguidelines.org/export/dsg/dsg-ctd. 

Termini de presentació
El termini de presentació serà fins el 16 de febrer del 2021. Els currículums que arribin fora de termini no es tindran en compte.

 
Recorda revisar els següents documents abans de sol·licitar la vacant:
 

Bases generals convocatòries d'oferta pública disponible en la web del Banc de Sang i Teixits.
 
 
 

 
 


