
 

  

CONVOCATÒRIA  METGE/SSA  ADJUNT/-A DE GINECOLOGIA I 

OBSTETRICIA 

         REF. 34/2021 

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 Berga 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 de Ginecologia i Obstetrícia està constituït per cinc professionals. Ofereix assistència ginecològica 

i obstètrica, urgent i programada, a tot el territori i participa activament del programa d’Assistència a la 

Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) territorial. En el vessant no assistencial col·labora en activitats docents 

pròpies del centre.     

Requisits :  

- Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. 

Títol d’especialitat en Ginecologia i Obstetrícia via MIR o corresponent Homologació. 

Valorarem : 

- Experiència com a metge/-ssa adjunt de ginecologia i obstetrícia. 

- Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis. 

- Orientació a la millora contínua. 

- Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació. 

- Interès per a la docència i la recerca.  

Tasques a desenvolupar: 

- Consulta ginecològica especialitzada en ginecologia general, diagnòstic de trastorns de la 

reproducció (esterilitat, infertilitat), diagnòstic de les neoplàsies ginecològiques, diagnòstic i 

tractament dels trastorns del sol pelvià, atenció al consell contraceptiu, atenció als trastorns 

de la menopausa i el climateri, atenció a la diversitat sexual. 

-  Consulta obstètrica de gestacions sense risc, de baix risc i de risc mitjà. 

-  Realització d’ecografies obstètriques de 1r i 3r trimestre de l’embaràs. 

-  Cirurgies ginecològiques no oncològiques, obertes i per laparoscòpia/histeroscòpia. 

-  Guàrdies presencials / localitzables periòdiques a convenir amb la resta del Servei de 

   Ginecologia i Obstetrícia. 

- Participació en sessions formatives conjuntes amb el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de 

l’hospital de referència (Althaia, Manresa). 

Oferim: 

- Contractació fixa i indefinida, 100% de jornada amb període de prova de 4 mesos. 
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- Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d’Aguts Concertats amb el Servei Català de la 

Salut. 

- Formació continuada.  

- Incorporació immediata. 

 

Interessats/des  :  Enviar currículum a convocatories@hsb.cat, del 16 de juliol al 6 d’agost de 2021.  


