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Aprobat- director
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LISTA DE DISTRIBUȚIE
Nr.
crt

Scopul
difuzării

1.
2.

Arhivare
Aplicare

3.

Aplicare

4.
5.

Aplicare
Evidență

Compartimentul

CEAC
Management
Comisia de
acordare prim
ajutor
Cabinet medical
CEAC

Numele și
prenumele
reprezentantului

Data
transmiterii
documentului

Nr.
exempla
r

Titu Mastan
Nicoleta Știucă

1
2

Camelia Iorga

3

Asistent medical
Carmen Andrei

4
5

Semnătura

1.0. SCOP
Susţinerea funcţiilor vitale până la intervenţia cadrelor medicale de specialitate - medicii de urgenţă
(serviciul SMURD)

2.0.DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din CNI "Grigore Moisil"
Brașov.

3.0. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ






Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioară;
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei Nr. 653/2001

4.0. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
 Prezentarea pacientului la cabinetul medical sau a cadrelor medicale la locul accidentului.
 Etapele de acordare a primului ajutor sunt:
- să se asigure locul accidentului;
- se asigură securitatea persoanei accidentate, a celor din jur şi a salvatorului;
- se iau măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutăţească.
 Personalul de prim ajutor trebuie să examineze accidentatul, să evalueze situaţia şi să
înţeleagă cauzele care l-au provocat.
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 Tratamentul aplicat în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la agravarea situaţiei, se
apreciază starea de conştienţă: Cum este respiraţia? Care este culoarea feţei? Cum este pulsul?
Cum este pielea? Se examinează corpul dacă sunt urme de leziune externe sau traumatisme.
 După evaluarea funcţiilor vitale se acordă primul ajutor:
 Se scutură umărul pacientului şi se strigă: "Sunteţi treaz?" Dacă nu există nici o reacţie se
deschid căile de acces ale aerului şi să urmăreşte dacă pacientul respiră.
 Dacă pacientul nu respiră, dar are puls, se începe respiraţia artificială. Dacă nu respiră şi nu
are puls, se încep manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. În tot acest timp pacientul este
aşezat pe un plan dur, iar membrele inferioare sunt susţinute ridicate. Resuscitarea se opreşte
la preluarea accidentatului de către personalul medical calificat sau la reluarea funcţiilor
vitale.
 Dacă pacientul şi-a reluat funcţiile vitale, dar este inconştient se aşează în poziţie laterală
stabilă, până la preluarea de către personalul specializat.
Diagrama flux: ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

PREZENTAREA
PACIENTULUI
ASIGURAREA
LOCULUI
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D
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MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN FUNCȚIE DE PROBLEMA ÎNTÂLNITĂ

Nr.crt.

Problema

1.

Fracturile

2.

Asfixia are loc in
momentul in care
aerul este împiedicat
sa pătrundă in
plămâni.

3.

Hemoragiile

4.
Leșinul (lipotimia)
5.
CNI
"Grigore Moisil"

Arsurile

Modalitate de soluționare
Primul ajutor
In cazul fracturilor închise primul ajutor constă
în:- confecționarea unor atele, imobilizarea cu
ajutorul atelelor destul de lungi încât sa prindă
ambele articulații ale osului fracturat. Imobilizarea
este realizată cu ajutorul feșelor , cârpelor, curelelor
etc. In cazul fracturilor membrelor superioare
imobilizarea se realizează folosind ca atela chiar
corpul accidentatului.
In cazul fracturilor deschise, mai întâi se oprește
hemoragia, se pansează rana si după aceea se
imobilizează membrul fracturat.
Semne: - încetarea respirației
- învinețirea fetei
- răcirea mâinilor și picioarelor
- slăbirea bătăilor inimii
Primul ajutor constă în: - așezarea accidentatului pe
o suprafață tare sau pe pământ, cu capul intr-o parte.
- curățirea gurii până în fundul gâtului cu două
degete înfășurate într-o batistă curată.
- introducerea între dinți a unei bucăți de lemn pentru
menținerea gurii deschise
- desfacerea cravatei, nasturilor,curelei sau a
cordonului îmbrăcămintei.
- aplicarea respirației «gură la gură » în cazul în care
accidentatul nu respiră dar are puls.
Manifestările hemoragiei externe se manifestă prin
pierderile de sânge la nivelul unei răni.
In cazul rănilor ușoare se dezinfectează rana ,se
pansează cu un pansament steril și se apasă până la
oprirea sângerării.
Dacă în rană există un corp străin, acesta nu se
scoate. Se acoperă rana cu o compresă ,așezând
bandajele deasupra ei astfel încât să nu preseze
corpul străin.
In cazul hemoragiilor puternice ale membrelor se
aplică bandajul compresiv și se transportă
accidentatul de urgență la spital.
In cazul hemoragiei nazale accidentatul se așează în
poziție verticală cu capul ușor lăsat pe spate și se
apasă nara timp de 15-20 minute.
In caz de leșin bolnavul se așează în poziție laterală
stabilă, se stropește fața cu apă rece, se folosesc
substanțe cu miros puternic (oțet, amoniac, colonie
etc.), dacă persoana nu-și revine rapid trebuie chemat
medicul.
După gravitate arsurile pot fi de:
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Nr.crt.

Problema

6.

Insolația

Modalitate de soluționare
Primul ajutor
Gradul I –pielea este roșie uscată și dureroasă
Gradul II- pe zonele arse apar bășici pline cu lichid
Gradul III – suprafața arsă are răni și este carbonizată
In caz de arsură ușoară, primul ajutor constă în
răcorirea zonei arse. Răcirea se face cu apă la 15-20
grade Celsius, timp de o jumătate de oră, până când
durerea dispare.
In cazul arsurilor grave se bandajează simplu și se
transportă accidentatul la spital.
Este rezultatul expunerii prelungite la soare.
Formele ușoare de insolație se manifestă prin dureri
de cap, usturimi ale pielii, tulburări trecătoare ale
vederii.
Expunerea exagerată la soare conduce
la « meningita de insolație » care se manifestă prin :
febră mare, vărsături convulsii.
Primul ajutor constă în aducerea victimei la umbră
și așezarea acesteia în poziție laterală stabilă, urmată
de scăderea temperaturii corpului prin stropirea cu
apă călduță, producerea unui curent de aer în jurul
victimei în scopul scăderii temperaturii corpului
acesteia.

Obs.

5.0. RESPONSABILITĂŢI
5.1. DIRECTOR- prof.dr. Nicoleta ȘTIUCĂ:
(1) Implementează şi menţine în şcoală această procedură
(2) Aduce această procedură la cunoştinţa întregului personal al CNI
(3) Asigură existența personalului medical în școală
(4) Numește responsabilul de procedură .
5.2. COORDONATOR CEAC- prof. Carmen ANDREI
(1) Analizează procedura privind asigurarea serviciilor medicale de urgență
(2) Revizuiește procedura de câte ori este necesar
5.3. RESPONSABILUL DE PROCEDURĂ
(1) Formează comisia de acordare a primului ajutor
(2) Asigură instruirea echipei de prim ajutor din CNI
(3) Colaborează cu personalul medical din instituție
(4) Acordă primul ajutor în cazul absenței asistentului medical școlar
(5) Anunță situațiile de accident
5.4. PERSONALUL MEDICAL AL ȘCOLII
CNI
"Grigore Moisil"
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(1) Colaborează cu responsabilul de procedură în vederea instruirii comisiei
(2) Colaborează cu responsabilul de procedură în vederea instruirii elevilor
(3) Acordă primul ajutor calificat
(4) Anunță serviciul medical de urgență
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