
 

    
UNITAT  Servei COT  

DEP. JERARQUICA 1-Cap de Servei mèdic 2- Direcció assistencial 

Nº places 1 

subordinats 0 

Torn  

Jornada completa 

Títol Facultatiu adjunt COT 
 

MISSIÓ 
Prestació de serveis mèdic-quirúrgics en el camp de a COT als pacients atesos 
en el servei propi, d’altres especialitats o d’urgències segons els requeriments 
avalats per les Societats científiques, amb criteris d’eficiència i vetllant per la 
seguretat del pacient 
 
FUNCIONS 
1. Funció 1. Atenció al pacient quirúrgic.  

1.1. Acompliment del programa quirúrgic segons distribució realitzada pel 
Cap de Servei 

1.2. Participació de l’acompliment del xec list quirúrgic segons el CIRSEG 
1.3. Full operatori. Ordres clíniques i prescripció informatitzada 

2. Funció 1. Atenció pacient hospitalitzat  
2.1. Sessió diària conjunta amb fisioteràpia 
2.2. Passi de visita pacients ingressats a COT 
2.3. Nota d’ingrés 
2.4. Elaboració d’ordres clíniques i prescripció informatitzada 
2.5. Informes d’alta. Gestió derivacions .  
2.6. Atenció a les inter consultes d’altres serveis.  

3. Funció 2. Atenció pacient ambulatori 
3.1. Consulta externa especialitzada segons agenda adscrita.  
3.2. Acompliment del programa de cma i CMA adscrit pel Cap de Servei 

4. Funció 3. Atenció pacient urgent 
4.1. Guàrdies localitzables segons distribució realitzada pel Cap de Servei 
4.2. Localització en el temps de garantia normatiu  a requeriment del metge 

d’urgències o infermeria de la UHA  
 

5. Funció 4. Qualitat i Seguretat 
5.1. Participació en les comissions i grups de treball pluridisciplinaris 

adscrits  
5.2. Acompliment del pla de formació establert 
5.3. Tutoria d’estudiants de grau de medicina-residents assignats 
5.4. Participació en les sessions de formació d’infermeria i metges ABS 

adscrites 
5.5. Vetllar per l’acompliment dels indicadors d’eficiència i qualitat 

determinats pel Pla de Salut- QC Seguretat-Acreditació d’hospitals 
d’aguts i/o inclosos en les DPO.   



5.6. Notificació EA a TPS-cloud. Participació en anàlisis de casos segons 
requeriment 

 
PERFIL PROFESSIONAL 
1. Coneixements bàsics. 

1.1. Especialitat en COT 
1.2. Competència lingüística: espanyol, català i francès (desitjable: nivell B) 
1.3. Domini en l’ús de SAP, SILICON, @recepta i altres necessaris pel 

desenvolupament de les seves funcions. 
1.4. Domini en la gestió de documentació del pacient francès (prescripció, 

ITL, transport) 
2. Altres coneixements 

2.1. Capacitació en artroscòpia 
2.2. Capacitació en cirurgia protèsica 
2.3. Anglès  

3. Experiència. En serveis de COT  i/o d’urgències d’Hospitals de la XHUP, 
HAS 

4. Perfil competencial 
4.1. Aptituds.  

4.1.1. Capacitat analítica per identificar, estudiar i definir els elements 
significatius que configuren una situació o un problema clínic 
orientats a la presa de decisions. 

4.1.2. Capacitat tècnica de resoldre les situacions quirúrgiques segons 
la cartera de serveis de l’Hospital.  

4.2. Habilitats 
4.2.1. Rigor en l’execució  dels procediments assignats 
4.2.2. Comunicació clara, concisa i empàtica. Escolta activa 
4.2.3. Treball en equip 
4.2.4. Flexibilitat i adaptabilitat 
4.2.5. Iniciativa 

4.3. Competències professionals 
4.3.1. Capacitat de comunicació i influència en la resta de professionals 

de la seva  àrea funcional 
4.3.2. Progressió tècnica curricular,  lingüística i coneixement de l’entorn 

transfronterer 
 


