Anunci de treball: 22_72_INF_ANEST
Sabadell, 19 de maig de 2022

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ,
ofereix
Lloc de treball:
1 INFERMER/INFERMERA
Grup professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TMS).

La direcció Infermeria del Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí (CCSPT), ha de cobrir un lloc de
treball d’infemer/a, pel desenvolupament de funcions a l’àmbit d’anestesiologia i reanimació,
fonamentalment en l’exercici de l’activitat preoperatoria intra i post operatoria del procés de cirurgia
oftalmológica amb l’objectiu d’iniciar un nou model assistencial de col·laboració entre infermeria i
anestèsia, mantenint els mateixos estàndards de qualitat i seguretat actuals. Aquest model contempla
la delegació de funcions al infermer/a de competència avançada anestèsica sota la supervisió propera
d’un/a anestesiòleg/loga present en l’àrea quirúrgica.

Funcions del
anestèsica:

infermer/a

de

competència

avançada

A.- Generals:


Revisió de la història clínica dels pacients ingressats als quals se'ls ha de realitzar una
exploració.



Classificació dels pacients segons la classificació ASA .



Informació al pacient sobre l'exploració i la sedació-analgèsia.



Comprovació que el pacient tingui el full informatiu sobre sedació-analgèsia almenys 24 hores
abans de la prova.



Comprovació que el pacient entén i accepta les normes prèvies a procediment.



Comprovació que el pacient serà acompanyat d'un adult responsable a l'alta de l'hospital.



Comprovació, reposició i manteniment de fàrmacs i material d'ús anestèsic.



Preparació dels fàrmacs.



Monitorització i comprovació de les constants vitals.



Col·locació o comprovació de via perifèrica (normalment 20G / 22G) en cas que el pacient no
la porti.
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Administració d'oxigenoteràpia (GN o adaptable bucal a 3 L x').



Vigilància del pacient a la sala de recuperació.



Informació al pacient de les precaucions derivades de la sedació i de l'exploració en el moment
de l'alta.

B.- Específics:


Donar suport expert a l’anestesiòleg.



Assistència a l'anestesiòleg durant l'acte d'inducció anestèsica i serà l’encarregat/da d’e
executar les sedacions sota les directrius i amb la validació i suport per part de l’anestesiòleg
referent del quiròfan.



Treballar de manera autònoma dins els límits d’actuació prèviament establerts i pactats amb
l’anestesiòleg.

C.- Delegades:


Delegació de funcions de l’anestesiòleg a la infermera de competència avançada anestèsica.
En aquest cas l’anestesiòleg no estarà present de manera continuada al quiròfan
d’oftalmologia tot i que estarà accessible dins el bloc quirúrgic ambulatori a través d’un sistema
de telecomunicació amb la infermera. La infermera de competència avançada anestèsica
encarregada de la sedació no ha de tenir altres funcions.



Administració de fàrmacs segons protocols realitzats pel Servei d'Anestesiologia.



Avís a l'anestesiòleg responsable si el pacient presenta algun signe d’alarma.



Vigilància de la seguretat del pacient a través del monitoratge i de la simptomatologia clínica
del pacient.



Decidir el moment adequat de cessament de monitorització i trasllat a la sala de Reanimació
post anestèsica al finalitzar l'exploració (NOC).



Comprovar que el pacient té criteris d'alta.



Avisar a l'anestesiòleg responsable en cas que el pacient presenti criteris d'ingrés hospitalari.

Requisits:


DUE o Grau en Infermeria.



Màster en anèstesia i reanimació.
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Es valorarà:


Currículum Vitae.



Formar part de la plantilla del CCSPT.



Recorregut curricular en quant a experiència i formació que garanteixi el coneixement específic
de l'àmbit de treball. (Com a mínim 5 anys d'experiència en el àmbit quirúrgic i urpa).



Formació en reanimació cardiopulmonar avançada.



Coneixement en el maneig d’equips i medicació pròpia de l’activitat del lloc de treball.



Lideratge clínic i professional, autonomia i presa de decisions, relacions interpersonals i treball
en equip.



Valoració professional per part dels comandaments.

S’ofereix:
Incorporació immediata a l’equip de treball d’infermera de competència avançada anestèsica del
CCSPT.
La unitat d’Oftalmologia del CCSPT, té una població de referència de 402.246 pacients corresponents

a 9 municipis de l’àrea sanitària, i realitza al voltant de 3000 cirurgies anuals (Taula 1) de les quals un
80% són de cirurgia de cataracta sota la tècnica de Facoemulsificació (Taula 2).

Taula 1, extret de Hospital de Sabadell - Activitat (tauli.cat)
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Taula 2, extret de: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistesespera/intervencions-quirurgiques/consulta/

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte de substitució fins la cobertura
defitniva de la plaça o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a
perdi la condició de substitut de la plaça a cobrir. Les condicions laborals són les establertes en el II
Conveni SISCAT, amb jornada completa i quiròfan continuat torn matí.

Procés de selecció:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els
procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que
es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat .
El procés de selecció constarà de:
a) Valoració de mèrits (d’acord amb els ítems de l’apartat a valorar i amb les corresponents
acreditacions, llevat de l’experiència interna que s’acreditarà d’ofici).
b) Entrevista (pels professionals sense experiència interna) i valoració directiva (professionals
amb experiència interna).
Així mateix, i si s’escau, es podrà proposar prova psicotècnica.
En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates
que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al
desenvolupament de les funcions a cobrir.
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Informació, inscripció, documentació i termini:
Les
persones
interessades
podran
fer
la
seva
inscripció
a
l’enllaç
https://tauli.talentclue.com/es/node/86891741/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format
PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella
documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en
relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència
d’aquest anunci.

Data de termini:

de 31 de maig de 2022

Codi:
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