Convocatòria de metge/ssa especialista en
medicina interna i/o geriatria
El servei de Medicina Interna de l’Hospital de Palamós necessita incorporar un metge/ssa
especialista en medicina interna per integrar-se a l’equip format per 10 facultatius especialistes
en medicina interna.
És responsabilitat del servei l’atenció al pacient hospitalitzat per a qualsevol patologia mèdica,
inclou els ingressos en la Unitat de Cures Intermèdies, el suport de les patologies mèdiques
dels pacients ingressats als Serveis quirúrgics, atenció a Consultes Externes i suport al Servei
d’Urgències.
També es disposa d’una Unitat de Medicina Ambulatòria en format Hospital de Dia
(insuficiència cardíaca, MPOC i Tractaments nebulitzats per gèrmens multiresistents...), Unitat
de Diagnòstic Ràpid i Unitat d’Infecció per VIH.
L’Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física.
Es disposa de l’acreditació per a la formació de Metges Interns Residents en Medicina Interna.
S’OFEREIX:






Contractació laboral a jornada completa, com a Metge/ssa adjunt de staff al servei
de Medicina Interna
Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció
Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei
Català de la Salut
Incorporació immediata
Programa actiu de formació continuada i reciclatge

REQUISITS:



Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Medicina Interna o
Geriatria
Es poden presentar les persones que estan el 5è any de residència en Medicina
Interna (R5).

ES VALORARÀ:







Perfil personal: persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou
projecte professional.
Persona responsable, metòdica i organitzada.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de comunicació assertiva.
Capacitat de relacions interpersonals.
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu
electrònic, etc..).

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el 19 maig de 2019
CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:
Envia un CV actualitzat amb fotografia i carta de motivació a recursoshumans@ssibe.cat
indicant la referència: HP-MI
Per a més informació,
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)

