
 

BIBLIOGRAFIE BRANCARDIER 
 

1. ORDINUL1101 din 30 septembrie 2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere 

prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare. Anexa 

4, 

2. TEHNICA ÎNGRIJIRII BOLNAVULUI – C.Mozeş - transportul pacienţilor în incinta 

spitalului ; 

3. Atribuţiile brancardierului. 

Atributiuni de serviciu : 

- isi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale  

- raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca  

- respecta normele igienico-sanitare si de protectia muncii 

- respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor 

nosocomiale 

- raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum si a regulamentului 

de functionare 

- respecta deciziile luate in cadrul serviciului de personalul caruia I se subordoneaza si asigura 

indeplinirea acestora  

- are responsabilitatea mentinerii confidentialitatii ingrijirilor medicale, cu un comportament 

etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar 

- transporta bolnavii conform indicatiilor primite 

- ajuta personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor si efectueaza transportul bolnavilor 

in incinta sectiei  

- ajuta personalul de primire si pe cel din sectii la mobilizarea bolnavilor in stare grava, precum 

si la imobilizarea bolnavilor agitati  

- transporta decedatii la morga 

- asigura intretinerea curateniei si dezinfectia materialului rulant: brancard, carucior, etc 

- poarta echipament de protectie adecvat, conform regulamentului de ordine interioara al 

spitalului 

- respecta drepturile pacientilor conform prevederilor OMS 

- participa la predarea- preluarea turei in tot departamentul  

- raspunde de starea aparaturii medicale in timpul transportului bolnavului  

- respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura 

acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, 

detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila 

juridic 

- nu este abilitat sa dea relatii despre starea sanatatii pacientilor  

- participa la cursurile de perfectionare organizate de unitate  

- aduce la cunostinta responsabilului cu monitorizarea indisponibilitatea pe o perioada anume, 

cu minimum 24 de ore inainte (exceptie fac situatiile deosebite cum ar fi deces in familie, 

imbolnaviri, etc)  

- respecta regulamentul de functionare al CPU  

- participa la toate sedintele de lucru ale personalului angajat al CPU  

indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ori a CPU 


