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Societatea Naționala de Cruce Roșie din România are plăcerea de a va anunța că îndata de 28
ianuarie 2015, în Municipiul Cluj Napoca, au absolvit un număr de 28 de participanti cursul 
Brancardier
(cod 
NC 5132.1.4)”
, 
derulat în perioada 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015 în cadrul
proiectului strategic
“PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din
Romania la programele de formare profesională continuă”.

  

Prin participarea la acest program de formare profesională continuă a angajatilor necalificati
si/sau cu un nivel scazut de calificare (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul
medico-social in care lucreaza 
au fost vizate în general următoarele beneficii: 
îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, 
dezvoltarea competenţelor profesionale, creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi
de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea 
accesului la metode alternative moderne de formare continuă, conţinuri şi metode adecvate
specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.

  

În mod specific, meseria de Brancardier se referă la categoria de personal medical care se
ocupa cu preluarea pacienților, raniților, din diverse locații pentru a-i transporta la locul unde pot
primi asistenta medicală calificată, asigurand si deplasarea pacienților in interiorul unitatilor
sanitare, de la sau spre laboratoare de analiza, sali de operație, de tratament, etc. Printre
atribuțiile specifice ale brancadierului se pot enumera: 
pregatirea materialului rulant; preluarea pacientilor din diverse locatii; transportul pacientilor in
cadrul spitalului; activitati privind functionarea,curatenia si dezinfectia carucioarelor de transport 
si a targilor; ajuta la pozitionarea pacientului in vederea interventiei chirurgicale sub
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supravegherea asistentei medicale; respecta comportamentul etic fata de bolnavi, apartinatori,
personalul medico-sanitar; raspunde de calitatea si operativitatea lucrarilor efectuate;
asigurarea integritatii si sigurantei pacientului. 
Pregatirea pentru brancardier este o activitate de durata (480 ore), iar ca urmare a absolvirii
cursurilor de calificare absolventii dispun de cunostintele necesare pentru a-și desfașura 
activitatea in unitati sanitare cum ar fi: servicii de ambulanța; institutii de medicina legala;
spitale.

    

Informații privind proiectul “PRO-SANATATE”

    

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social
din Romania la programele de formare profesională continuă” estecofinanţat din 
Fondul Social European
– 
Investeşte în Oameni!
prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
şi implementat, în perioada 
24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015
, de către 
Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA 
în parteneriat cu 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România
și 
Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de
angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8
regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si
participarii la programe de formare profesionala continua (FPC). Grupul tinta al proiectului este
format din angajati necalificati (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul in care lucreaza
sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacau,
Sud-Est: Buzau, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt;
Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramureș, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov,
Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov.

  

  

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:
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http://www.fseromania.ro
http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=6&amp;Itemid=11
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Simona BRATU – Coordonator local campanii
Mobil: 0745 589 183, email: simona.bratu@crucearosie.ro

  

Alina Stanca FEURDEAN – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,
Mobil: 0743 17 48 18, email: feurdeanalina@yahoo.com

  

Adresa corespondenta Filiala Cluj: Str.G.Cosbuc Nr.11, Cluj Napoca, cod postal 400375

    

Click aici pentru a descarca in format word documentul
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