
 

 
 

 
SELECCIONEM DIPLOMAT/DA /GRADUAT/DA EN INFERMERIA PER AL 

BLOC QUIRÚRGIC 
 

 
HOSPITAL DE BERGA 

Ref. PS22/2022 

 
 

Què oferim? 

 

- Contracte laboral fix indefinit 

- Retribucions i condicions laborals d’acord amb el Conveni Col·lectiu SISCAT.  

- Incorporació immediata.  

- Jornada complerta.  

- Pla de formació Àrea Quirúrgica.  

- Programa actiu de formació continuada i carrera professional.  

- Participació a les comissions hospitalàries i grups de treball.  

- Treball en coordinació amb la resta de Serveis Assistencials.  

- Excel·lent oportunitat professional amb un bon ambient i equip de treball.  

- Possibilitat de participar en projectes docents i d’investigació.  

- Treballar a la comarca del Berguedà, a un entorn natural d’alta Qualitat de Vida.   

 

 

Requisits d’accés 

 

- Títol de Diplomat/da o Graduat/da en Infermeria  

Titulació expedida per un centre oficial de l’estat espanyol o bé, en el seu defecte, degudament 

homologat per l’organisme estatal competent. 

 

- Postgrau o Màster en Infermeria Quirúrgica 

 

Es valorarà 

 

 Experiència Professional 

 

- Experiència professional acreditada en l’àmbit d’instrumentació quirúrgica > 1 any. 

- Experiència professional acreditada en la realització de guàrdies el bloc quirúrgic. 

 

- Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació 

 

- Postgrau en cures d’Infermeria al malalt crític. 

 

 

 

 



 

 
 

Funcions 

 

La diplomada d’infermeria  del bloc quirúrgic en el nostre centre té definides les següents funcions: 

 

Funció assistencial: Dona atenció i cures al pacient en tot moment durant el procés quirúrgic, preservant la 
seva intimitat. 
 
Funció de relació: Amb la resta de professionals d’infermeria, amb l’equip i amb el pacient, creant un vincle 
de relació infermera-pacient per a poder proporcionar  una bona qualitat i excel·lència en el tenir cura. 
 
Funció administrativa: Complimentar tots els registres que es realitzen al centre així com les dades al 
programa informàtic, revisió de material , de medicació així com la caducitat del mateix. 
 
Funció docent: Ha de col.laborar en l’aprenentatge del personal de nova incorporació i/o estudiants tant de 
pre com post-grau, així com la formació pròpia per a la millora continua. 
 
Funció investigadora: La infermeria és una professió que cada cop està més present en el món de la 
investigació per a la millora en l’atenció al pacient. 

 

Tasques 

 
Les tasques a realitzar diàriament, segons el lloc de treball en el bloc quirúrgic : 
 
Infermera circulant:   
 
Acollida, suport i preparació del pacient, preparació del quiròfan, control de l’estat hemodinàmic del pacient i 
prevenció de les complicacions. 
 
Infermera instrumentista:  
 
Preparació i supervisió de l’instrumental, prevenció de les complicacions. 
Preparar el material amb la disposició i ordre de la IQ, transferir material així com participació i anticipació a 
les del cirurgià. 
Revisió de la integritat del precinte en especial de les caixes de material estèril 
Revisió de dates de caducitat del material. 
Reposició del material. 
Revisió del funcionament dels equips. 
Registres. 
 
Infermera d’Anestèsia: 
 
Preparació del material per a l’anestèsia del pacient, prevenir les complicacions. 
 
 
TASQUES I FUNCIONS PRÒPIES DEL BLOC QUIRÚRGIC I DE LA PROFESSIÓ INFERMERA 
 
 

- Aconseguir que la persona estigui en les millors condicions tan físiques com psíquiques per afrontar 
la IQ 

- Preservar i potenciar la seguretat del pacient.  
- Prevenir la infecció nosocomial en el quiròfan.  
- Prevenir les complicacions relacionades amb la IQ.  
- Fer docència  prequirúrgica i recolzament emocional al pacient 
- Seguiment dels protocols del centre 



 

 
 

- Vetllar per la intimitat , comoditat del pacient així com per  la LOPD 
- Registres de les constants i dades  al programa informàtic 
- Treball en equip multidisciplinari 
- Gestionar les derivacions a la unitat quirúrgica 
- Vetllar per la qualitat assistencial d’infermeria proposant actualitzacions de circuits, i tenir cura dels 

indicadors de qualitat ( temps d’espera a quiròfan, queixes, agraïments, temps de resposta dels 
professionals,...), així com també tenir present la continuïtat assistencial dels pacients operats. 

- Coordinar el trasllat de pacients a d’altres centres en cas que sigui necessari, així com també facilitar 
les altes dels pacients post-operats que no ingressin. 

- Assistir i participar en  les reunions d’equip, les de supervisió i les sessions clíniques que ho 
requereixin. 

- Realitzar control d’estocs, revisió i seguiment de pacients post-operats, registre d’incidències ( falta 
de llençols, roba,...) 

- Seguir les indicacions i la normativa de prevenció de riscos laborals alhora de desenvolupar les 
tasques pròpies del lloc de treball. Utilització dels EPIS. Així com el rentat de mans per la prevenció 
d’infeccions 

- Respectar els circuits del bloc quirúrgic 
- Qualsevol altre tasca adient al seu lloc de treball que li assigni la Direcció o la Gerència . 

 
 

 
On presentar la candidatura?  
 
Les sol·licituds es presentaran enviant un correu electrònic a convocatòries.scc@gencat.cat abans del 27 de 
desembre de 2022.  
 
 
Què s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació (correu electrònic)? 

1. DNI/NIE o targeta de resident que acrediti la residència legal a l’estat espanyol.  

2. Títol de Diplomatura o Grau en Infermeria.  

3. Títol Postgrau o Màster en Infermeria Quirúrgica. 

4. Declaració Responsable Jurada de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i la identitat sexual. 

5. Currículum Vitae degudament actualitzat.  

6. Mèrits al·legats al currículum: 

o L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de certificacions 
emeses per l’òrgan competent en relació al nomenament i categoria del lloc de treball 
ocupat, en el cas de l’àmbit públic, i certificacions d’empreses on constin els períodes 
treballats i la categoria professional, en el cas de l’àmbit privat.  

Així mateix, l’experiència laboral serà acreditada mitjançant informe de vida laboral 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).  

o La resta de mèrits al·legats (formació complementària, especialitat, mèrits acadèmics i/o 
d’investigació i recerca, entre d’altres) s’hauran de justificar pel candidat/a mitjançant la 
presentació de la documentació que resulti suficientment acreditativa del mèrit al·legat.  

Els mèrits no acreditats no seran valorats. S’aconsella a les persones candidates llegir les BASES DE LA 
CONVOCATÒRIA publicades a la web de Salut Catalunya Central – Hospital de Berga.  

mailto:convocatòries.scc@gencat.cat

