INCORPORACIÓ D’ESTUDIANTS D’ÚLTIM ANY DEL GRAU D’INFERMERIA

1) JUSTIFICACIÓ
En període de pandèmia SEM 061 gairebé ha triplicat l’activitat de consultoria global, tant
sanitària com administrativa.
D’altra banda, la necessitat de recursos és doble motivada per l’augment de la demanda així
com un dèficit palès de professionals sanitaris.
Arran de la resolució del Departament de Salut SLT/2734/2020 de 30 d’octubre publicada al
DOGC núm. 8260 en data 31.10.2020,i en concret en el seu punt 8 de “Mesures de
contractació d’estudiants de grau de professions sanitàries”, s’habilita a les entitats
proveïdores de serveis sanitaris per la contractació d’estudiants de grau de professions
sanitàries en el darrer any de formació, amb descripció del lloc de treball “Reforç COVID” i
per la realització de funcions d’auxili sanitari, que s’ha de desenvolupar en qualitat de suport
i sota la supervisió d’un professional sanitari.
SEM 061/Salut Respon valora positivament l’oportunitat i les necessitats s’emmarquen en les
tasques del perfil professional descrit.

2) FUNCIONS ESPECÍFIQUES D’AQUEST COL·LECTIU
Les funcions a realitzar seran la resolució de les consultes sanitàries que no comporten una
valoració clínica de cap símptoma, i que està basada en donar als usuaris informacions i/o
consells sanitaris.
Destacar que la majoria d’aquestes consultes tenen una resolució referenciada a webs i
canals oficials, el que implica disminuir la variabilitat en la resposta i augmentar la seguretat
de la mateixa.

Conceptualitzem dins d’aquests paràmetres les següents tipologies de consultes:

TIPOLOGIA DE CONSULTES
Interrupció Voluntària Embaràs (IVE)
Anticoncepció d’urgència (Píndola postcoital)
Vacunes infantils
Vacunes de l'adult

Consell al viatger
VIH/SIDA
Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)
Drogues-Alcohol
SUVEC
QuitLine Tabac (deshabituació tabàquica)
Addicions al joc/Ludopaties
Voluntats anticipades
Cribratge Càncer
Informació preparació proves diagnòstiques
Socioadiccions
Consultes informatives vacuna COVID 19

3) FORMACIÓ I TUTORITZACIÓ

Els professionals que vulguin incorporar-se faran una formació de 6 hores teòriques i
12 hores pràctiques i disposaran de moodles amb continguts formatius.
Un cop finalitzat el període de formació, es realitzarà una avaluació estandarditzada i si el
professional la supera, s’incorporarà al servei amb els torns consensuats.
Pot donar-se al cas de que en l’avaluació no es compleixin els criteris formatius i en aquest
cas, si és adient, s’allargaria la formació sempre amb un límit temporal i una nova avaluació.
Tots els estudiants que s’incorporin a treballar seran tutoritzats per una infermera experta del
servei, que serà el seu referent en cada torn de treball. Per tant, es realitzarà una avaluació
continuada de la tasca diària i la detecció de noves necessitats formatives i/o d’aprenentatge
d’eines de treball.
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