
SUPORTUL VITAL DE BAZĂ

(SVB)

• Recunoaşterea stopului cardiorespirator

• Manevre de bază de susţinere a functiilor vitale

• Compresiuni toracice și ventilaţii

• Scop: oxigenarea cerebrală şi cardiacă





Evaluarea responsivității 

pacientului

• Răspuns  la stimul:

- verbal

- tactil

- dureros

• 10 secunde



Evaluarea responsivității 

pacientului

• Răspunde 

- Se  analizează

prezența eventualelor 

leziuni

- Se  supraveghează

pacientul

- Se cheamă ajutor 

calificat



Evaluarea responsivității 

pacientului

• NU răspunde

– Soliciți ajutor

– Nu părasești pacientul

– Începi manevrele de 

SVB

– Eliberaţi căile aeriene.

– Verificaţi respiraţia.



Eliberarea căilor aeriene

• Hiperextensia capului.

• Ridicarea mandibulei.

• Îndepărtarea manuală a

corpilor străini din

cavitatea bucală.

• Dacă se suspicionează

leziune de coloană

vertebrală cervicală:

– Subluxaţia

mandibulei.



Deschiderea căilor aeriene



Deschiderea căilor aeriene



Subluxaţia mandibulei



Evaluarea respirației menținând calea 

aeriană deschisă



Verificarea respiraţiei

• Priviţi expansiunile

toracelui.

• Ascultaţi sunetul

respiraţiei.

• Simţiţi pe obraz aerul

expirat.

• Toate acestea nu trebuie

să dureze mai mult de 10

sec. după care hotărâţi

dacă pacientul respiră sau

nu.



Compresiunile toracice



Compresiunile toracice



Compresiunile toracice

• La nivelul sternului:

– mijloc

– linia intermamelonară (la 

bărbați)

• 30 de compresiuni

• Frecvența 100 / minut

• Adâncime 1 / 3 grosime torace



Ventilaţia gură la gură

• Se menține calea aeriană deschisă

• Se pensează narinele

• Se inspiră profund



Ventilaţia gură la gură

• Se expiră în calea aeriană a 

pacientului 1 sec

• Se observă ridicarea simetrică a 

toracelui

• Se efectuează 2 ventilații



Ventilaţia gură la gură

• Se lasă să expire 2 secunde

• Se urmărește revenirea toracelui



Ventilaţia gură la nas

• Se închide cavitatea bucală a 

pacientului

• Se expiră 1 secundă în calea 

aeriană



Ventilație gură la gură utilizând masca 

de protecţie



Ventilație gură la gură utilizând

pocket – mask cu valvă unidirecțională



DESCHIDE CĂILE AERIENE

ABSENŢA VENTILAŢIILOR NORMALE

ALERTEAZĂ 112

EVALUEAZĂ STAREA DE CONŞTIENŢĂ

STRIGĂ DUPĂ AJUTOR

30 COMPRESII TORACICE

2 VENTILAŢII

30 COMPRESII

ALGORITM 

SVB LA 

ADULT



Evaluarea circulaţiei



Evaluarea circulaţiei



Poziţia de siguranţă



Poziția laterală de siguranță



Poziția laterală de siguranță



Poziția laterală de siguranță



Poziţia laterală de siguranţă


