Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Soc l’Andrea i busco feina
d’auxiliar de laboratori i
recepcionista/
administrativa
Graduada en Biologia humana
(biomedicina), informàtica,
català i castellà nadius, anglès
C1. Soc responsable, aprenc ràpid
i tinc bon tracte amb el públic.
Disponibilitat immediata.
667 961 008
aandrea.fores@gmail.com
M’ofereixo per treballar
en una consulta mèdica
o recepció
Responsable, eficient, adaptació
d’horari i bon tracte amb el
públic. Ofimàtica, informàtica
nivell usuari.
Terine García-Rojas Jaile
630 138 764
Terinegrj@hotmail.com
Psicòloga clínica
s’ofereix per compartir o
col·laborar en consulta
amb psiquiatre
Especialista i sòlida formació en
psicologia clínica, que ha treballat
a la pública i a la privada, amb
experiència en joves i adults.
Molta pràctica en psicoteràpia;
psicometries, formació en
mindfulness. Acostumada a

treballar en equip.
Maite Casas
628 943 206
Secretària/recepcionista
amb 16 anys
d’experiència
Recepcionista, gestió
administrativa, idiomes,
informàtica, gestió de mútues,
atenció telefònica. Bona presència,
eficient, tracte amb el públic.
Incorporació immediata,
disponibilitat horària amb
referències.
M. José
667 606 637
Cotelemo@gmail.com
S’ofereix auxiliar
d’infermeria i secretaria
de direcció
Per a consulta privada, mitja
jornada o completa.
mariajose.blasi@gmail.com
Administrativa sanitària
s’ofereix
Experiència en el sector hospitalari
i consultes externes, tasques
administratives, facturació i
recepcionista. La meva
personalitat i la meva actitud són
de transmetre empatia i serenitat
al pacient, trets que considero

essencials en l’àmbit sanitari.
alarcon.ferri@gmail.com
Em dic Encarna, tinc 53
anys, m’ofereixo com a
recepcionista
Tinc 10 anys d’experiència exercint
tasques com atenció telefònica,
recepció de visites, gestió de
correspondència, facturació i arxiu
de la documentació. Soc una
persona responsable i amb moltes
ganes de treballar.
Encarna
662 555 318
Dona 52 anys, s’ofereix
per treballar com a
administrativa/
recepcionista en
centre mèdic.
Empàtica, responsable i metòdica.
Anglès, SAP, MS Office. Jornada
completa.
Olga
627 406 032
Estic interessada
a cobrir posicions de
recepció en consultes
mèdiques
de Barcelona i rodalies, aporto
deu anys d’experiència en aquesta
posició, parlo català natiu, castellà,
anglès, francès i italià, centraleta,

correu, valisa, visites, agenda
correu electrònic i suport
administratiu.
ariannagarriga21@
gmail.com

Responsable, gran capacitat
organitzativa i compromesa.
Isabel
609 448 872
isabelmar68@gmail.com

M’ofereixo als matins com
a ajudant per treballar en
consulta mèdica o
similar.
Àmplia experiència en el tracte
humà amb el pacient. Bona
capacitat de gestió, redacció
d’informes, sol·licituds,
autoritzacions, etc.
Isabel Ruiz
irzestrada@gmail.com

Persona de confiança amb
experiència en l’atenció
Recepció en centre de salut/
consulta mèdica; atenció,
informació, assessorament i
acompanyament usuaris/pacients.
Capacitat comunicativa per a
generar confiança i fidelització.
Gestió agendes i xarxes socials,
habilitats comercials.
Núria
633 578 726
nuriadech@gmail.com

Administrativa i
auxiliar d’infermeria
24 anys. M’ofereixo per treballar
en centres mèdics i consultes
privades. Idiomes català i castellà.
Incorporació immediata.
Marta Aresté
630 086 013
marta.areste.aracil@
gmail.com
Secretària/recepcionista
amb experiència i
excel·lents referències
S’ofereix per a treballar amb
metge. Idiomes, informàtica,
facturació, mútues i reclamacions.

>>>
UTILLATGES
Per jubilació, venc
aparells d’oftalmologia
(2a mà)
Retinògraf, refractoqueratòmetre Topcon,
tonòmetres, oftalmoscopis, etc.
Ubicació dels aparells a Reus
(Tarragona). Envio fotos per
WhatsApp.
Francisco Giñena
619 038 687
jfgrimat@hotmail.com

Article complet a:
www.blogcomb.cat

Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia
mèdica que considerem que pot ser del vostre interès

Tenen plural les sigles: les UCI o les UCIs?
La terminologia relacionada amb la pandèmia causada pel coronavirus SARSCoV-2 ha format part durant els darrers
mesos de la realitat quotidiana dels professionals sanitaris, dels informadors i divulgadors científics i de milions de persones arreu del món. Molts d’aquests
termes són sigles. I aleshores sorgeix la
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pregunta: tenen plural les sigles? En
aquest apunt mirem de respondre aquesta qüestió.
“[...]Quan es fa servir en plural, la gramàtica normativa de l’Institut d’Estudis
Catalans admet que la sigla es mantingui
invariable (“han augmentat el nombre
d’UCI disponibles”) o bé que s’hi afegeixi

una essa minúscula (“han augmentat
el nombre d’UCIs disponibles”).[...]” 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

