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Responsable d’Infermera 

Infermer/a Hospitalització 

MISSIÓ 
 

Proporcionar cures d’Infermeria aplicant els coneixements i tècniques 
específiques de la seva disciplina, basant-se en el coneixement científic 
i tecnològic per a garantir una atenció de qualitat. Prevenir i educar en 
el procés d’hospitalització formant part de l’equip multidisciplinari, sent 
capaç de donar respostes de forma integral a les necessitats que 
presenten els usuaris. 

 

RESPONSABILITATS I FUNCIONS BÀSIQUES 
 

 Proporcionar cures d’infermeria en les diferents unitats d’hospitalització i, planificar les cures observant les necessitats de 
l’usuari. 

 Realitzar i enregistrar valoracions ingrés verificant i comprovant les dades de l’usuari. Conèixer l’equipament i procediments 
dels niu així com les tècniques específiques requerides en l’atenció al nounat. 

 Comprovar el funcionament de tots els aparells i materials necessaris per l’atenció.  
 Conèixer i diferenciar conceptes de neteja, asèpsia, desinfecció i esterilització. 
 Realitzar i enregistrar les cures necessàries.   
 Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l'usuari i/o la família, proporcionant suport 

emocional. 

 Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip, administrant els recursos materials del servei de forma 
adient. 

 Seleccionar els protocols i procediments més adequats a l'activitat planificada en base a la seva pertinença, validesa i 
eficiència. 

 Participar i/o col·laborar en l’elaboració de protocols, procediments i projectes d’investigació. 

 Desenvolupar la funció docent com a part pròpia del exercici professional. 
 Abstenir-se de delegar competències pròpies.  

 Qualsevol altre responsabilitat o funció que li sigui indicada dins de les pròpies de la seva categoria professional. 

FORMACIÓ  ACADÈMICA I 
ESPECÍFICA  
 

 Diplomatura o Grau en 
Infermeria. 

INFORMÀTICA/IDIOMES 
 

 Informàtica nivell usuari 

 Català o castellà  i 
francès 

 Anglès valorable 
 

 

EXPERIÈNCIA PRÈVIA 
 

 Es valorarà experiència  
 

 

 

ALTRES DADES 

 

COMPETÈNCIES 
 

 Treball en equip 

 Orientació al client 

 Impulsar els resultats 

 Integritat 

 Flexibilitat i adaptabilitat al 
canvi 

 Innovació i millora contínua 

 Compromís amb l’entitat 

 Comunicació  
 

RELACIONS  INTERNES 

 

 Comandaments 

 Professionals sanitaris 

 Altres serveis 
 

RELACIONS  EXTERNES 

 

 Familiars o persones de 
referència 

 Altres Entitats sanitàries 

 

DIMENSIONS 

 
 


