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ANNEX 2. CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

INFERMER/A ATENCIÓ HOSPITALITZACIÓ

MISSIÓ
Proporcionar un servei de cures integrals a l’/a la usuari/ària, aplicant els coneixements i les tècniques pròpies
d’infermeria al procés d’atenció hospitalització, tenint en compte els factors biològics, físics, psíquics i socials,
participant com a membre de l’equip de treball interdisciplinari, d’acord amb el model assistencial del CSI, amb la
finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de l’individu i de la família, promovent la salut, mantenint-la i/o
restablint-la en cas de malaltia.

FINALITATS
1. Efectuar una valoració física, funcional i cognitiva acurada dels/de les usuaris/àries atesos/es, des de la vessant
física, psicològica, social i familiar, i elaborar el pla de cures per tal de fer el seguiment del seu procés de salut i
detectar possibles problemes de salut.
2. Garantir una assistència integral, aplicant el pla de cures i contribuint a la millora continuada dels processos
assistencials.
3. Vetllar per la promoció, prevenció i educació de la salut de l’individu, de la família i de la comunitat mitjançant
l’elaboració de plans i mesures de prevenció i d’informació.
4. Realitzar les gestions administratives de suport derivades de l’activitat assistencial.
5. Garantir l’abast i el bon estat del material i dels equipaments assistencials necessaris a la unitat.
6. Participar en les activitats d’acollida dels/de les professionals de nova incorporació, així com de formació, recerca,
avaluació, millora continua i docència dels/de les estudiants en pràctiques.
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ANNEX 2. CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA ATENCIÓ HOSPITALITZACIÓ

MISSIÓ
Col·laborar en la planificació, desenvolupament, execució i avaluació de les cures d’infermeria en el procés d’atenció
hospitalització, vetllant pel confort, benestar i estimulació en la rehabilitació de l’/la usuari/ària, participant com a
membre de l'equip de treball interdisciplinari, d’acord amb el model assistencial del CSI, amb la finalitat d’assegurar
una correcta atenció i de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels/de les usuaris/àries.

FINALITATS
1. Participar en l’assistència integral a l’/a la usuari/ària, aplicant els protocols i contribuint a la millora continuada
dels processos assistencials.
2. Mantenir en condicions òptimes d’ús el material necessari durant l’estada dels/de les usuaris/àries.
3. Realitzar les gestions administratives de suport derivades de l'activitat assistencial.
4. Participar en les activitats d’acollida dels/de les professionals de nova incorporació, així com de formació, recerca,
avaluació, millora continua i docència dels/de les estudiants en pràctiques.
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