
 

FIŞA POSTULUI  

 

I. Unitatea: Spitalul de Urgenta Targu-Carbunesti 

II. Denumirea postului: brancardier 

 III. Cerinţe pentru ocuparea postului: a. studii medii (liceu) si curs de prim ajutor 

IV. Relaţii:  

a. Ierarhice: subordonare: medic şef sectie, asistenta şefă, 

 asistent medical. 

b. De colaborare: cu personalul auxiliar sanitar al secţiei/compartimentului 

V. ATRIBUŢII 

 -  işi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea 

asistentului medical sau a medicului;  

- respectă regulamentul de ordine interioară;  

 -se ocupă de transportul bolnavilor;  

- se ocupă de funcționarea cărucioarelor de transport, a tărgilor și a tuburilor de oxigen;  

-  efectueză transportul decedatilor respectând regulile de etică, însoțit de încă două persoane, cu 

documentele de identificare;  

- la transportul decedatilor va folosi obligatoriu echipament special de protectie (un halat de 

protective, mănuși de cauciuc, etc.);  

-va ajuta la fixarea/poziționarea extremităților, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor, 

gipsate, inclusive în cadrul serviciului de gardă; 

- va anunța orice evenimet deosebit ivit, medicului șef/ asistentului medical șef de serviciu;  

- nu are voie să dea informații privind starea bolnavului;  

.- va avea un comportament etic față de bolnav, aparținătorii acestuia și față de personalul 

medico-sanitar;  

-poartă echipamentul de protective prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi 

schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;  

-  respectă normele igienico-sanitare și de protecția muncii;  

-respectă reglementările în vigoare privind prevenirea si limitarea infectiilor associate asistentei 

medicale in unitatile sanitare,  (OMS 1101/ 2016)  

- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă și 

protecția muncii;  

- cunoaşte şi aplică corect codul de procedură pentru gestionarea deşeurilor (Ord. M.S. nr. 1226/ 

2012) 

 a. Colectarea și separarea deşeurilor la locul de producere pe următoarele categorii: - deşeuri 

nepericuloase - deşeuri periculoase  

b. Deşeurile contaminate înţepătoare şi tăietoare se colectează în recipiente cu pereţi rezistenţi la 

acţiuni mecanice, din plastic rigid, marcate conform Ordinului MS nr.1226/2012 ; 

- respecta drepturile pacientilor conform prevederilor Legii 46/2003; 

- participa la predarea- preluarea turei in tot departamentul; 

- raspunde de starea aparaturii medicale in timpul transportului bolnav; 

- 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;  



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

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

imbolnaviri etc); 

- participa la efectuarea garzilor in cadrul sectiei/compartimentului; 

- respecta regulamentul de functionare al sectiei/compartimentului   si al Spitalului de 

Urg.Tg.Carbunesti; 

 - declară imediat asistentei șefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă (stare febrile, infecție 

acută respiratorie, digestive, cutanată, boală venerică) precum și bolile transmisibile apărute la 

membrii familiei sale;  

- indeplinește toate indicațiile asistentei șefe și asistentului medical privind întreținerea curățeniei  

si dezinfectiei materialului rulant, brancard, carucior, etc. 

 - transporta bolnavii conform indicatiilor primite; 

-respectă reglementările în vigoare privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile 

sanitare (OMS nr. 961/ 2016). 

 - execută orice alte sarcini de servici la solicitarea asistentului medical sau a medicului. 

  

 

MEDIC SEF                                                                        AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ    

                                                                                              Nume si prenume:                                                             

                                                                                              Semnatura_________________ 


