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INFERMER/A PEDIÀTRIC/A 

(Ref. INFP 58/23) 

 
 

En dependència de la Direcció d’Infermeria, la persona seleccionada tindrà com a missió aplicar els coneixements i 
tècniques específiques de la seva disciplina basant-se en el coneixement científic i tecnològic per a garantir una atenció de 
qualitat a l’usuari, família i persones de referència. Prevenir, promocionar i educar en salut formant part de l’equip 
multidisciplinari, sent capaç de donar respostes de forma integral a les necessitats que presenten els usuaris, aconseguint 
la màxima autonomia. 

 
Funcions 

 Conèixer les tècniques de les cures del nadó i del pacient pediàtric en totes les seves etapes fins 
l’adolescència.  

 Afavorir el contacte amb el nen/a i els seus pares o persones de referència, proporcionant un ambient 
confortable durant l’estada hospitalària.  

 Valorar de manera integral (física, funcional, mental, social, i de creences i valors) al usuari.  

 Detectar els problemes de salut de l’usuari per dissenyar, adaptar, executar i avaluar el pla de cures i el pla 
terapèutic adient.  

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

 Garantir la continuïtat de les cures. 

 Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica, proporcionant suport emocional a 
l'usuari i/o la família. 

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

 Informar i educar a l’usuari, família i persones de referència  del seu estat segons la seva competència 
Infermera per a aconseguir la continuïtat de les cures.  

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

Requerim  

 Titulació Universitària en Infermeria. 

 Imprescindible formació Màster i pràctiques en Pediatria d’Urgències. 

 Informàtica a nivell usuari. 

 

Oferim  

 Jornada complerta. 

 Torns de Mati, Tarda i Nit. 

 Contracte Indefinit. 

 Incorporació en Pediatria. 

 
 
Les persones interessades poden presentar la seva candidatura, on es detalli la referència corresponent, 
annexant el CV Actualitzat a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es. 
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