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DR.ADAM OVIDIU

Tematica pentru ocuparea postului de BRANCARDIER

1. Atribuţiile brancardierului

2. Norme de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in

unitatile medicale. Precautiuni universale. Metodologia de supraveghere a expunerii

acccidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biolog ice

3. Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţi sanitare:

• Curatenia (definitie, metode generale de efectuare a curateniei , reguli fundamentale,

reguli pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei,

reguli de intretinere)

• Dezinfectia (definitie , mijloacele dezinfecţiei, spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii.

reguli generale şi de practică a dezinfecţiei , antisepticele - definiţie şi criterii de

utilizare şi păstrare a antisepticelor, metode de aplicare a dezinfectantelor În funcţie

de suportul tratat , dezinfecţia curentă ş i/sau terminală)

4. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile

medicale

5. Transportul bolnavilor si al accidentatilor

6. Pozitia bolnavului in pat

7. Mobilizarea bolnavului

8. Drepturile si obligatiile pacientului

9. Comunicarea cu pacientii

10.Toaleta generala si partiala a bolnavului

11.lmbracatul si dezbracatul bolnavului
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