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SITUATIA DE URGENTA

Un eveniment care creeaza o primejdie, afectand un individ sau o comunitate, care

necesita o actiune imediata.

A. PASTRATI-VA CALMUL.

• Pastrându-va calmul în timp ce ajutati victima,

o veti ajuta pe aceasta sa fie calma si sa coopereze.

• Daca victima devine nelinistita, starea sa se poate agrava.

B. PLANIFICATI RAPID CE TREBUIE SA FACETI

• Învatati procedurile de baza si repetati-le periodic pentru a putea face fata oricând este necesar.



C. TRIMITETI DUPA AJUTOR PROFESIONIST

• Sosirea rapida a ajutorului poate salva o viata. Retineti si folositi numarul de urgenta

112 si cum sa comunicati la telefon.

• Cine telefoneaza? (numele, numarul de telefon, adresa)

• Ce s-a întâmplat? (accident auto, explozie, incendiu)

• Câte victime?

D. ÎNCURAJATI VICTIMA

• Anuntati victima ca personalul calificat este pe drum si încercati sa o faceti sa se simta

cât mai bine cu putinta.

• Aratându-i ca va pasa, inspirati încredere.
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SUPORTUL PSIHOLOGIC

• Asistenta acordata persoanelor aflate intr-o

situatie de criza emotionala, indiferent daca

aceasta este urmare a unei accidentari fizice, a 

unei boli sau a stresului

• Urmareste reasigurarea victimei si obtinerea

cooperarii/colaborarii acesteia la masurile ce

urmeaza a fi luate de catre un trecator sau o 

persoana care acorda primul ajutor

• Consta in principal dintr-o atitudine intelegatoare

si sensibila, din gesturi si cuvinte incurajatoare





MASURI DE AUTOPROTECTIE

Masurile luate pentru a 

preveni riscurile expunerii

intr-o situatie de urgenta:

➢ Semnalizarea locului unui

accident rutier

➢ Controlul riscului expunerii la 

sange si alte fluide

corporale, etc.
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Lantul salvarii

Masuri de siguranta

Alarma

Prim ajutor

Ambulanta

Spital



A. ASIGURAREA LOCULUI ACCIDENTULUI

Odata ce are loc o urgenta, trebuie sa va

asigurati ca locul accidentului este sigur

pentru toata lumea.

Persoanele pe care trebuie sa le aveti în

vedere sunt:

dumneavoastra

privitorii

victima/ele



Asigurati-va timp pentru a face o evaluare primara a locului

accidentului si identificati obiectele care pot fi periculoase.

Pericolele pot consta în:

- substante chimice - materiale inflamabile

- materiale metalice ascutite - suprafete alunecoase

- structuri instabile - traficul rutier

- electricitate - apa curgatoare

- foc, fum, gaz



Evaluarea primara:

Siguranta salvatorului: 

➢ Asigurati-va ca nici victima si nici dvs. nu sunteti în

pericol. Riscurile majore pentru salvator pot fi: trafic intens, 

curentul electric, structuri instabile în care sau sub care se 

afla victima, substante toxice, gaze, boli transmisibile

➢ Nivelul de constienta: Se evalueaza starea victimei: 

este constient sau inconstient? Îl scuturam cu grija de 

umar si îl întreabam cu voce tare: “Ce s-a întâmplat? Va

simtiti bine?” sau încercam sa-l determinam sa raspunda

la comenzi ca de exemplu: “Deschideti ochii.” 



CUM SE FACE EXAMINAREA PRIMARĂ?

➢ Pacientul va fi examinat vizual imediat:

- respiră ?

- vorbeşte ?

- ce culoare are tegumentul ?

- sângerează ?

➢ Se va obţine o anamneză scurtă:

• mecanismul leziunilor

• când a avut loc incidentul



Exista 3 nivele de constienta:

1. constienta – victima raspunde si stie unde se afla sau ce 

s-a întâmplat

1. confuza – victima este ametita, nu stie unde este sau ce 

s-a întâmplat

3.      inconstienta – victima nu raspunde



Verificati daca victima raspunde la stimuli, scuturati-

o de umeri si întrebati-o: “Esti în regula?”, 

“Ce s-a întâmplat?”

Aceasta este cunoscuta ca tehnica   “Priveste, 

Atinge, 

Simte”.



P - A - S

PRIVESTE

(uitati-va)

ASCULTA

(vorbiti, 

ascultati)

SIMTE

(atingeti)



Daca victima este constienta

• lasati-o în pozitia în care ati gasit-o (presupunând ca nu este în 
pericol).

• verificati starea victimei, strigati dupa ajutor sau duceti-va dupa ajutor 
daca este cazul

• observati si reevaluati semnele vitale regulat

• acordati primul ajutor daca este cazul

Daca victima este confuza sau inconstienta:

• strigati dupa ajutor

• verificati daca respira



În cazul în care gasiti o victima care nu

raspunde:

Scuturaţi şi strigaţi



Victima respira si are puls

Daca victima respira si are puls, dar este

inconstienta o vom aseza în pozitia laterala de 

siguranta. 



Poziţia laterală de siguranţă

Faza I



Poziţia laterală de siguranţă

Faza II



Poziţia laterală de siguranţă

Faza III



Poziţia laterală de siguranţă

Faza IV



• Daca victima nu prezinta functii vitale (puls si
respiratie) se incepe manevra de resuscitare cardio 
respiratorie tinand cont de urmatorii pasii :

• evaluarea primara,

• asigurarea libertatii cailor aeriene, 

• ventilatia artificiala cu aer expirat si

• masajul cardiac extern.



ELIBERAREA CAILOR AERIENE

• Facând o hiperextensie a capului si ridicând barbia, limba se ridica si elibereaza caile

aeriene. Eliberati gâtul de eventualele haine strânse.

– Eliberarea cailor aeriene. Mentinând deschise si libere caile aeriene se 

permite circulatia aerului între organism si mediul înconjurator.

ABC-ul resuscitarii
A. Airway.



– Respiratia - Procesul prin care patrunde aerul în plamâni si se elibereaza

dioxidul de carbon în aerul atmosferic. 

•Pastrând caile respiratorii libere ascultati, simtiti si observati daca

victima respira adecvat. Ne aplecam asupra victimei cu fata catre

torace si ascultati la nivelul cavitatii bucale a victimei zgomotele

respiratorii, simtiti daca exista schimb de aer apropiind obrazul de nasul

si gura victimei, observati miscarile pieptului.

B. Breathing



-Circulatia sângelui prin organism

-Circulatia este realizata de cord. Evaluarea acesteia se face prin

verificarea pulsului. Aceasta etapa poate fi executata simultan cu 

verificarea respiratiei, de asemenea timp de 5-10 secunde. 

C. Circulation



Apăsaţi pe stern:
Astfel încât acesta să

coboare 4-5 cm,

30 de compresiunii,

Ritm: 100 /minut



RESPIRATIA ARTIFICIALA

➢Efectuati 2 

insuflatii

➢Expiraţi continuu

(2 sec) în gura 

victimei

➢Verificaţi dacă i 

se ridică pieptul

➢Păstraţi-i bărbia 

ridicată

➢Verificaţi mişcările 

toracelui



Verificarea revenirii toracelui



Resuscitare cardiopulmonară efectuată 

de o singură persoană



Notiuni de anatomie a sistemului respirator

• Aparatul respirator este alcatuit din: 

1. caile aeriene-respiratorii prin care aerul 
patrunde si iese din organism 

2. plaminii sunt organele la nivelul carora are loc 
schimbul de gaze. 

Caile aeriene se împart în cai aeriene superioare si 
inferioare. Cele superioare sunt alcatuite din 
cavitatea nazala si faringe iar cele inferioare sunt 
alcatuite din laringe, trahee si bronhii.

Plamanii sunt organe pereche asezati în cutia 
toracica si cuprind între ei inima.



Notiuni de anatomie a sistemului circulator

Aparatul cardio-circulator este format dintr-un organ central

- inima – si un sistem închis de vase, format din artere - capilare -

vene. 

În structura arborelui circulator exista: 

Circulatia mare transporta oxigen spre tesuturi si organe, aduce CO2 

de la tesuturi si organe spre inima, având traseul: inima-artere-organe-

vene-inima. 

Circulatia mica asigura transportul sângelui neoxigenat de la cord spre

plamâni si a celui încarcat cu oxigen înapoi la inima. 



Obstrucţia 

căilor aeriene 

superioare

• 5 lovituri interscapulare

• Se va verifica obţinerea 

dezobstrucţiei după fiecare 

lovitură

• Dacă nu s-a obţinut 

dezobstrucţia prin lovituri

interscapulare vor fi efectuate 

5 compresiuni abdominale



Compresiuni abdominale



Dezobturarea cailor aeriene

Curăţarea digitală a 

cavităţii bucale.

Se va efectua numai 

pentru îndepărtarea 

corpilor străini solizi, 

vizibili.


