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Descrierea ocupaţiei:
Brancardierul îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare, policlinici şi spitale.
Preia pacientul din ambulanţă şi îl transportă la unitatea de primiri urgenţe.
Transportă de asemenea pacientul din salon spre diverse locaţii din spital: laboratoare
de analize, radiologie, sala de operaţii, sala de tratamente, etc.
Transportă decedaţii la morga spitalului.
Activităţile principale pe care le desfăşoară brancardierul sunt:
-

Pregătirea materialului rulant

-

Preluarea pacienţilor din diverse locaţii

-

Transportul pacienţilor în spital

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale la locul de muncă brancardierul trebuie să
ştie să:
-

Planifice activităţile

-

Menţină igiena în timpul activităţii

-

Asigure integritatea şi siguranţa pacientului

Datorită lipsei de personal din unităţile sanitare, brancardierii sunt nevoiţi
deseori să rezolve sarcini care în mod normal erau îndeplinite de alte categorii
de personal.
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Unităţile de competenţă cheie
Titlul unităţii 1 : Comunicare în limba oficială
Titlul unităţii 2 : Competenţe de a învăţa
Unităţile de competenţă generale
Titlul unităţii 1 : Planificarea activităţilor
Titlul unităţii 2 : Menţinerea igienei în timpul activităţii
Titlul unităţii 3 : Asigurarea integrităţii şi siguranţei pacientului
Unităţile de competenţă specifice:
Titlul unităţii 1 : Pregătirea materialului rulant
Titlul unităţii 2 : Preluarea pacientului din diferite locaţii
Titlul unităţii 3 : Asigurarea transportului pacienţilor
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Unitatea specifică nr. 1
Pregătirea materialului rulant
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştintele şi deprinderile necesare pentru a pregăti materialul rulant necesar transportului
pacientului în condiţii optime şi de siguranţă, menţinând în permanenţă materialul rulant în stare bună de
funcţionare.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al
necesare
cunoştintelor necesare
1. Verifică starea materialului 1.1 Materialul rulant este verificat cu
rulant
îndemânare.
1.2 Verificarea stării materialului
Persoana supusă evaluării
rulant se face cu aplicarea
demonstrează că ştie şi întelege:
cunoştintelor
tehnice
minime
privind buna funcţionare şi
- Noţiuni tehnice minime
exploatare a materialului rulant.
privind
exploatarea
şi
funcţionarea
materialului
2. Identifică eventuale defecţiuni 2.1 Defecţiunile materialului rulant
rulant
ale materialului rulant
sunt identificate la timp.
Instrucţiuni specifice de
2.2 Identificarea defecţiunilor
lucru
materialului rulant se face conform
- Informaţiile de bază din
cu instrucţiunile specifice de lucru
cartea tehnică
şi a cărţii tehnice.

CODURI DE
REFERINŢĂ
NIVELUL UNITĂŢII
1
Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare

-Materialul rulant este
verificat cu responsabilitate
şi atentie.
-Defecţiunile materialului
rulant sunt identificate cu
simţ de răspundere.
-Repararea
materialului
rulant se face cu atenţie şi
pricepere.

3. Reface starea de bună 3.1 Repararea materialului rulant se
funcţionare a materialului rulant face pe loc, în timp util.
Gama de variabile :
- Material rulant : brancard, scaun cu rotile, pat mobil
- Scule şi dispozitive : chei fixe, patent, şurubelnita, ciocan, pompa de aer etc.
Tehnici de evaluare recomandate :
- observare directă
- rapoarte din partea altor persoane:
chestionarea candidatului : test oral
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Unitatea specifică nr. 2
Preluarea pacientului din diferite locaţii

CODURI
REFERINŢĂ

DE

Descrierea unităţii de competenţă
NIVELUL UNITĂŢII
Unitatea cuprinde cunoştintele şi deprinderile necesare pentru a putea prelua, ridica şi aşeza corespunzător
pacientul pe materialul rulant, în functie de diagnostic.
1
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul
Criteriile de realizare din
Criteriile de realizare din
de vedere al deprinderilor practice
punctul de vedere al
punctul de vedere al
necesare
cunoştintelor necesare
atitudinilor necesare
1. Pregăteşte pacientul pentru 1.1 Pregătirea pacientului se realizează
transport
asigurându-se
o
preluare
corespunzătoare.
-Pregătirea pacientului
Persoana supusă evaluarii
1.2 Pacientul este pregatit astfel încât
pentru
transport
se
demonstrează că ştie şi intelege:
se respectă instrucţiunile specifice,
execută la timp, cu
în funcţie de diagnostic.
responsabilitate.
- Instrucţiunile specifice în
2. Ridică pacientul
2.1 Pacientul este preluat cu grijă, fără
functie de diagnostic.
a-i acentua suferinţa.
-Pacientul este luat cu
- Ştie poziţiile corecte în
2.3 Pacientul este ridicat într-o poziţie
blândeţe.
care poate fi ridicat şi
corectă.
aşezat pacientul în funcţie
-Pacientul este aşezat cu
3. Aşează pacientul pe materialul 3.1 Aşezarea pacientului pe materialul
de localizarea afecţiunii.
înţelegere
pentru
rulant
rulant se realizează cu dexteritate.
suferinţa sa.
3.2 Pacientul este aşezat într-o poziţie
corectă, în funcţie de localizarea
afecţiunii.
Gama de variabile :
- Diferite locaţii: unitatea de primiri urgenţe , salon, laboratoare de analize, sala de tratament
- Instructaje la locul de muncă : instrucţiuni specifice privind manipularea pacienţilor în funcţie de diagnostic
- Ridicarea pacientului : de pe pat sau de pe masa de consultaţie
- Material rulant : brancard, scaune cu rotile, pat mobil
Metode de evaluare :
observare directă
Test oral
Raport din partea altei persoane
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Unitatea specifică nr. 3
Asigurarea transportului pacienţilor
Descrierea unităţii de competenţă :
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a asigura transportul pacienţilor, în condiţii de
siguranţă, supraveghind corespunzător echipamentele medicale.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din
de vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al
necesare
cunoştinţelor necesare
1.
Însoţeşte
pacientul
la 1.1 Pe tot timpul transportului
investigaţii şi tratamente
pacienţii sunt în siguranţă.
Însoţeşte
pacienţii
aplicând
cunoştinţele
însuşite
în
urma
Persoana supusă evaluării
instructajelor.
demonstrează că ştie şi înţelege:
2. Supraveghează echipamentele 2.1 Aparatura medicală este menţinută
medicale în timpul transportului în stare bună de funcţionare pe tot
Instrucţiuni specifice dezbătute în
timpul transportului pacientului.
timpul instructajelor periodice.
3.
Transportul
pacienţilor 3.1 Pacienţii decedaţi sunt transportaţi
decedaţi la morga spitalului
astfel încât să nu afecteze buna
desfăşurare a activităţii în spital.
3.2
Transportul
se
efectuează
respectând instructajele specifice
Gama de variabile :
- Pacienţi : în viaţă sau decedaţi
- Investigaţiile şi tratamentele sunt efectuate în diverse laboratoare, săli de tratamente etc.
- Aparatura medicală : perfuzor, EKG portabil, diverse echipamente de imobilizare
- Locaţii specifice : laborator de investigaţii, radiologie, secţii de specialitate
Tehnici de evaluare recomandate:
Observare directa în condiţii reale de munca
Raportarea din partea altor persoane
Chestionarea candidatului : test oral, test scris

CODURI
REFERINŢĂ

DE

NIVELUL UNITĂŢII
1
Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare
-Însoţirea pacienţilor la
investigaţii şi tratamente
se face cu atenţie şi
responsabilitate, în timp
util.
-Aparatura medicală care
însoţeşte pacientul este
supravegheată cu grijă.
-Pacienţii decedaţi sunt
transportaţi
operativ
conform dispoziţiilor.
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Unitatea generală nr. 1
Planificarea activităţilor
Descrierea unităţii de competenţă :
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a-şi planifica corect şi la timp activităţile zilnice
în funcţie de programul secţiei şi de solicitările neprevăzute.
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al
necesare
cunoştinţelor necesare
1. Identifică activităţile zilnice
1.1 Activităţile zilnice sunt stabilite în
funcţie de programul secţiei şi de
solicitările neprevăzute.
1.2 Activităţile zilnice sunt identificate
aplicând cunoştinţele profesionale
însuşite în timpul instructajului la
locul de muncă.

Persoana supusă evaluării
demonstrează că ştie şi aplică
cunoştinţele dobândite în cadrul
instructajelor de la locul de
2. Identifică priorităţile în 2.1 Activităţile zilnice sunt ordonate muncă, conformându-se
derularea activităţilor
corect şi în timp.
programului secţiei.
2.2 Activităţile zilnice sunt stabilite
respectând priorităţile indicate de
superiorii ierarhici.
3. Asigură echipamentul necesar 3.1
Echipamentul
este
pregătit
desfăşurării activităţilor
corespunzător, în funcţie de caz şi la
timp.
Gama de variabile :
Planificarea activităţilor se face în funcţie de :
Dispoziţii de la superiorii ierarhici, asistenta de salon, asistenta şefă, medic, medic-şef etc.
Echipamente de lucru : brancard, scaun cu rotile, pat mobil

CODURI DE REFERINŢĂ
NIVELUL UNITĂŢII
1
Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
atitudinilor necesare

Activităţile zilnice sunt
stabilite :
Cu responsabilitate
Cu atenţie

Tehnici de evaluare recomandate:
Recomandare privind tehnicile de evaluare
Observare directă
Declaraţii de la superiori/colegi care au urmărit activitatea
Chestionarea candidatului : interviu
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Unitatea generală nr. 2
Menţinerea igienei în timpul activităţii

CODURI DE REFERINŢĂ

Descrierea unităţii de competenţă :
NIVELUL UNITĂŢII
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii igiénicosanitare optime pe toată durata programului de lucru
1
Elemente de competenţă
Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
vedere al deprinderilor practice punctul
de
vedere
al punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Întreţine igiena la locul de 1.1 Utilizează echipamentul de
muncă
protecţie şi substanţele dezinfectante
Persoana
supusă
evaluării
conform
regulilor
însuşite
la
demonstrează următoarele:
Respectarea
normelor
instructajele periodice
igienico-sanitare
se
2. Păstrează igiena personală
2.1 Igiena personală este menţinută pe
- Cunoaşte
normele realizează :
toată durata programului de lucru,
igienico-sanitare
pentru asigurarea stării de sănătate atât
- Utilizează şi întreţine
personale cât şi a tuturor celor cu care
corect echipamentul de
Cu rigurozitate
intră în contact.
protecţie
Permanent
- Este capabilă să utilizeze
3. Asigură starea de curăţenie a 3.1 Materialul rulant este curăţat şi
Cu responsabilitate
adecvat echipamentul de
materialului rulant
igienizat cu promptitudine, periodic, sau
Cu conştiinciozitate
curăţare şi dezinfecţie
ori de câte ori este nevoie.
3.2 Menţine starea de curăţenie a
materialului rulant, folosind substanţe
adecvate.
Gama de variabile :
-Respectarea normelor igienico-sanitare se face în funcţie de: regulamentul de ordine interioară, norme interne, instructaje periodice, control
medical periodic
-Substanţele adecvate curăţeniei : dezinfectante, detergenţi
-Materialul rulant : cărucior, brancard
Tehnici de evaluare recomandate:
Observare directă
Declaraţii de la superiori/colegi care au urmărit activitatea
Chestionarea candidatului : interviu
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CODURI DE REFERINŢĂ
Unitatea generală nr. 3
Asigurarea integrităţii şi siguranţei pacientului
Descrierea unităţii de competenţă:
NIVELUL UNITĂŢII
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a identifica şi raporta situaţiile de risc, pentru a
preveni apariţia acestora şi pentru a participa la acordarea primului ajutor.
1
Elemente de
Criteriile de realizare din punctul de vedere al Criteriile de realizare din Criteriile de realizare din
competenţă
deprinderilor practice necesare
punctul de vedere al punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
atitudinilor necesare
1. Identifică
1.1 Situaţiile potenţiale de risc sunt
Persoana supusă evaluării
situaţiile de risc
identificate şi evaluate
demonstrează că ştie şi
1.2 Identificarea situaţiilor de risc la adresa integrităţii fizice
înţelege: - Normele de
sau emoţionale a pacienţilor se realizează în permanenţă.
securitate şi sănătate în
2. Raportează
2.1 Raportarea este realizată prompt, pentru a preintâmpina muncă
situaţiile
evenimentele neplăcute.
- Folosirea echipamentelor -anuntarea situaţiilor cu risc
potenţial
2.2 Situaţiile de risc sunt raportate cu profesionalism pentru situaţiile de urgenţă
se face cu promptitudine
periculoase
persoanelor abilitate.
- Procedurile de comunicare -respectarea procedurilor de
3. Previne
3.1 Mediul de desfăşurare a activităţii este supravegheat în în echipă a situaţiilor de prevenire a situaţiilor de risc
urgenţă
se realizează cu rigurozitate
situaţiile ce pot
permanenţă.
evaluată -intervenţia în situaţii de
afecta siguranţa 3.2 Echipamentul de rulare este reglat în aşa fel incât să Persoana
demonstrează:
urgenţă se face cu precizie
pacientului
asigure transportul pacientului în deplină siguranţă.
3.3 Poziţionarea pacientului pe brancard se face asigurându- - Capacitatea de a sesiza
corect şi la timp riscul
se echilibrul şi stabilitatea pe timpul deplasării.
4. Participă la
4.1 Alertează membrii echipei calificaţi pentru a acorda - Capacitatea de a interveni
prompt la nevoie
acordarea
primul ajutor.
Capacitatea de a învăţa şi
primului ajutor
4.2 Acordă tot sprijinul celor implicaţi direct în intervenţie.
4.3 În situaţii extreme intervine personal acordând primul executa manevre elementare
de prim ajutor
ajutor.
Gama de variabile :
Identificarea, raportarea, prevenirea şi înlăturarea situaţiilor de risc se face în funcţie de cunoştinţele însuşite la instructajele periodice, respectând
NSSM şi reglementarile interne
Tehnici de evaluare recomandate:
Recomandare privind tehnicile de evaluare :
Observare directă
Raport din partea altor persoane care l-au observat la locul de munca în situaţii de urgenţă
Test scris, intrebări orale
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Codul
BRANCARDIER

1
Nivelul calificării
Codul
Unităţi obligatorii (specifice)
Pregătirea materialului rulant
Preluarea pacientului din diferite locaţii
Asigurarea transportului pacienţilor
Unităţi obligatorii (generale)
Planificarea activităţilor
Menţinerea igienei în timpul activităţii
Asigurarea integrităţii şi siguranţei pacientului
Unităţi obligatorii (cheie)
Comunicare în limba oficiala
Competenţa de a învăţa
Unităţi opţionale ( specificaţi regulile aplicabile
opţiunilor, dacă este cazul)

Se completează de
către Autoritatea
Naţională de Calificări

Nivel
1
1
1
1
1
1
1
1

Credite
Urmează a fi stabilite la o dată
ulterioară pe baza rezultatului
dezbaterilor la nivel european şi
opţiunilor politice ale României
în această privinţă

Titlul calificării

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Brancardierul are rolul de a prelua pacientul din diverse locaţii, pentru a-l transporta
la locul unde poate primi asistenţa medicală calificată. Brancardierul îşi desfăşoară activitatea
în unităţi sanitare, spitale sau policlinici. Asigură deasemenea deplasarea pacienţilor în
interiorul unităţilor sanitare, de la sau spre laboratoare de analize, săli de operaţie, săli de
tratament, etc.
Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres
Nivelul minim de instruire este absolvent de gimnaziu.
Explicarea regulilor calificării
Comparabilitatea internaţională (dacă este cazul)
Cerinţele legislative specifice (dacă este cazul)
Aceasta nu este o ocupaţie reglementată în legislaţia românească în ceea ce priveşte
formarea şi practicarea.
Documente eliberate de Organisme de reglementare (dacă este cazul)
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