ANNEX 2. Instruccions per a la realització de la prova pràctica de la crida pública d'Infermeria 2017 (4t tall)
en la GAU 061 Balears
Li donem la benvinguda a la nostra Gerència i li agraïm el seu interès a voler treballar amb nosaltres, per a
facilitar i agilitar el procés, li fem les següents indicacions. Quedant el tribunal a la seva disposició davant
qualsevol dubte que li sorgeixi abans de la realització de la prova. A continuació s'exposa informació
relacionada amb la prova pràctica:


Els dos exercicis pràctics tipus megacode s'han dividit en 4 estacions d'avaluació amb la temàtica i
durada següent:














Estació 1: SVAT (procediments d'infermeria en el pacient traumàtic). 5´de durada.
Estació 2: SVAE+ PCR (Arrítmies bàsiques en el context de PCR). 5´de durada.
Estació 3: Procediments d'infermeria relacionats amb el pacient crític en l'àmbit
extrahospitalari. 5´de durada.
Estació 4: Exercici de simulació Clínica SVA/ SVAP. 6´de durada.

Si transcorregut el temps establert pel tribunal en cada estació per a no s'ha finalitzat, es donarà
per conclòs el mateix en el punt en què es trobi.
En el moment de l'inici del cas, el tribunal l'informarà del context en el qual desenvoluparà el cas.
Cada estació almenys estarà avaluada per dos integrants del tribunal d'avaluació composts per
infermeres del SAMU 061 Balears.
Vostè disposarà del material necessari per a l'abordatge del pacient i que està disponible de
manera habitual en les nostres unitats.
No doni per sabut cap actuació i indiqui tot el que cregui oportú.
Per motius d'avaluació i davant possibles reclamacions la prova serà gravada, sempre que els
mitjans tècnics ho permetin. Una vegada tancat el procés, els enregistraments seran esborrats. I
en cap concepte es guardarà còpia de la mateixa una vegada conclòs la crida, per a això sol·licitem
de la seva conformitat.
Si vostè no està conforme amb l'enregistrament, pot indicar-ho i l'enregistrament serà esborrat en
la seva presència, per al que serà citat en els pròxims dies.

Esperant que la prova sigui del seu grat, li desitgem sort i quedem a la seva disposició per a qualsevol
dubte que se li plantegi.

Conformitat amb l'enregistrament de la prova
SI
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Signatura
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