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PREAMBUL 

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementări cu aplicabilitate 
în cadrul unităţilor de invatamint public si activitati anexe , prin cbinetul intern  de prevenire si 
protectie, şi cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din 
uinitate, în condiţii de securitate şi sănătate  a muncii. 

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă fac parte dintr-un sistem de 
reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem care cuprinde : 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă. 

- Hotărârile de guvern privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în care sunt 
cuprinse prevederile de securitate a muncii, general valabile pentru orice activitate. 

Prevederile tuturor acestor acte normative se aplică cumulativ şi au valabilitate, indiferent de 
forma de organizare sau de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o 
reglementează. 

Sistemul de Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă urmăreşte corelarea 
prevederilor de securitate şi sănătate în muncă cu riscurile specifice uneia sau mai multor 
activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi 
caracterizate prin riscuri comune. 

Structura fiecărei Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate tratează fiecare proces de muncă 
ca un sistem complex compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc: 

- Executantul (lucratorul): omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă; 

- Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de 
producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă; 
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- Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, 
dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în 
procesul de muncă; 

- Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care unul 
sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă. 

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Instrucţiunilor proprii de securitate şi 
sănătate în muncă vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în condiţii de 
securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii 
muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă din cadrul activităţii sau 
activităţilor care fac obiect de reglementare. 

În contextul general pe care le-am prezentat, Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în 
muncă pentru activităţi din domeniul invatamintului si activitati conexe, au fost elaborate ţinând 
cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste activităţi precum şi 
pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru 
fiecare pericol, instrucţiunile  să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui 
element component al procesului de muncă 

 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 
domeniul invatamint public si activitati conexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 
activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau eliminarea 
pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati conexe şi 
desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 
domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA si 
extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în domeniul 
sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 
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securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate în muncă . 

Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va realiza 
potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 

Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic şi 
vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în domeniu,modificări 
în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin introducerea unor noi 
echipamente de muncă şi noi proceduri. 

 

  2. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 

     Numim urgenţă starea de alterare gravă a sănătăţii organismului apărută în urma acţiunii unui 
factor brutal sau orice afecţiune care ameninţă viaţa persoanei respective. 

     Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri de urgenţă, care se aplică în cazuri de accidente 
înaintea intervenţiei cadrelor medicale. 

           I. Organizarea activităţii de acordare a primului ajutor 

Organizarea activităţii de acordare a primului ajutor este deosebit de importantă. Printr-o acţiune 
ordonată, competentă şi fără gesturi inutile se câstigă timp preţios, element deseori esenţial 
pentru salvarea vieţii victimelor. 

În momentul în care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate 
următoarele principii: 

- victima nu se deplasează de la locul accidentului decât în cazul în care situaţia din teritoriul 
respectiv continuă să fie periculoasă pentru victimă sau/şi pentru cel care acordă primul 
ajutor; 

- primul ajutor se acordă la locul accidentului; 
- în primul rând se evaluează gravitatea stării victimei şi după această evaluare se alertează 

imediat ambulanţa; 
Ţinând cont de aceste principii este bine ca acţiunea dumneavoastră să se desfăşoare în 
următoarea succesiune: 

1. Izolaţi zona, îndepărtaţi curioşii (evitaţi creşterea numărului de victime); 
2. Degajaţi accidentatul; 
3. Acordaţi primul ajutor; 
4. Chemaţi ambulanţa; 
5. Supravegheaţi victima şi continuaţi, dacă este nevoie, să-i acordaţi primul ajutor până la 

sosirea ambulanţei. 
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  1. Izolarea zonei  

     Prima preocupare pe care trebuie să o aveţi este să îndepărtaţi curioşii. Pentru aceasta cel mai 
bine ar fi ca salvatorul să aibă un colaborator. 

            2. Degajarea accidentatului   

      Se vor îndepărta obiectele tari şi ascuţite care pot răni accidentatul, se vor deschide ferestrele, 
se vor desface nasturii de la gât, cravata, centura. 

     Accidentatul va fi menajat la maxim. Se vor evita gesturile brutale şi deplasarea lui excesivă. 
Scoaterea accidentatului se va face cu cea mai mare blândeţe, procedându-se la degajare prin 
eliberare metodică, la nevoie cu sacrificarea materialelor care îl acoperă. 

     Dacă trebuie să deplasaţi o victimă a unui accident nu uitaţi că aceasta poate avea fractură de 
coloană vertebrală. Din acest motiv, deplasarea victimei trebuie făcută în  aşa fel încât coloana 
vertebrală să fie menţinută dreaptă. În caz contrar, manevrele necontrolate efectuate de 
dumneavoastră pot să agraveze starea pacientului prin      lezarea măduvei spinării. Aceste 
manevre se pot solda cu paralizii ireversibile sau   chiar cu moartea victimei. Degajarea 
accidentatului se face după următoarele  precauţii: 

- se urmăreşte  menţinerea permanentă a coloanei vertebrale în linie dreaptă (cap-gât-
trunchi) pentru a evita lezarea măduvei spinării în cazul unei fracturi de coloană; 

- în cazul unei fracturi închise membrul fracturat se menţine în poziţia găsită, fără    a 
încerca punerea în poziţie normală; 

- în cazul fracturilor închise se evită manevrele inadecvate pentru a nu le transforma în 
fracturi deschise. 

ATENŢIE!  Niciodată nu trebuie încercat în cadrul primului ajutor reducerea fracturii (reaşezarea 
oaselor în poziţie naturală), deoarece un nespecialist poate produce leziuni suplimentare. 

     Este interzisă exercitarea de tracţiuni asupra părţilor vizibile (membre, cap) şi a hainelor 
pentru degajarea accidentatului. După degajare victima va fi întinsă cu blândeţe pe o pătură sau 
pe nişte haine. 

        3. Acordarea primului ajutor: 

     După ce aţi degajat victima trebuie să aveţi imediat în vedere controlarea funcţiilor vitale ale 
acesteia. Concret, trebuie să decideţi rapid dacă victima este conştientă, dacă respiră şi dacă 
circulaţia sângelui este menţinută. Pentru aceasta procedaţi în felul următor: 

a) Verificaţi starea de conştienţă  
 

     În acest scop încercaţi să vedeţi dacă victima poate răspunde la întrebările dumneavoastră (ce 
s-a întâmplat? cum vă simţiţi? ce vă doare? ). În timp ce îi adresaţi aceste întrebări puneţi mâinile 
dumneavoastră pe umerii victimei şi mişcaţi-o uşor. 
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     Dacă nu vă răspunde la întrebări, atunci încercaţi să vedeţi dacă victima reacţionează la 
durere. Pentru aceasta încercaţi să-i provocaţi mici dureri strângând-o  de vârfurile degetelor sau, 
pur şi simplu ciupind-o de ureche. Dacă victima reacţionează la întrebările dumneavoastră sau la 
provocarea de dureri atunci ea este conştientă. 

    Dacă victima este conştientă faceţi un inventar al leziunilor pe care acestea le are (fracturi, 
răni, etc.) şi după această evaluare alertaţi ambulanţa prezentând constatările dumneavoastră 
privitoare la starea accidentatului. Evaluaţi apoi periodic starea       acesteia până la sosirea 
ambulanţei.  

    Dacă victima nu a reacţionat la întrebări sau la durere atunci înseamnă că starea ei de 
conştienţă nu mai este păstrată. 

    Dacă victima nu este conştientă trebuie să acţionaţi rapid în următoarea succesiune: 

b) Solicitaţi ajutor 
     Dacă veţi constata că victima nu este conştientă atunci solicitaţi imediat ajutorul altor martori 
ai accidentului: nu uitaţi că este mai uşor ca primul ajutor să fie acordat de două sau mai multe 
persoane decât de către una singură. 

c) Eliberaţi căile respiratorii ale victimei 
     În cazul în care accidentatul are mandibula şi maxilarul încleştate, se încearcă deschiderea 
cavităţii bucale prin introducerea cu mişcări blânde a deschizătorului de gură, cu partea ascuţită 
înainte, piesa bucodentară se va introduce în cavitatea bucală astfel încât jumătate să rămână în 
afara cavităţii bucale. În continuare se încearcă prin mişcări rapide, dar nu brutale, eliberarea 
căilor respiratorii. În acest scop scoateţi toate corpurile străine aflate în gura accidentatului. 

     Dacă şi numai dacă sunteţi siguri că victima nu a suferit un traumatism al coloanei cervicale (a 
gâtului) care să fi produs fractura coloanei vertebrale la nivelul gâtului atunci faceţi extensia 
capului. Pentru aceasta, puneţi o mână pe fruntea victimei în          timp ce cu 2-3 degete ale 
celeilalte mâini aşezate sub bărbie ridicaţi capul ,,pe spate" ca şi în imaginea alăturată. 
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d) Controlaţi existenţa respiraţiei victimei 
    Ţinând capul victimei în extensie (ridicat ,,pe spate"), apropiaţi-vă cu urechea de    gura 
acesteia în timp ce privirea dumneavoastră este îndreptată spre pieptul accidentatului. În felul 
acesta aveţi posibilitatea să îi auziţi respiraţia, să o simţiţi cu pielea obrazului dumneavoastră şi în 
acelaşi timp să vedeţi eventual mişcările respiratorii ale pieptului accidentatului. 

e) Controlaţi existenţa circulaţiei sângelui 
Această manevră se execută prin căutarea pulsului la artera carotidă. Artera carotidă se poate 
palpa pe partea laterală a gâtului, la 2-3 cm distanţă de cartilajul tiroid (mărul lui Adam). 

 

  

 

    Căutaţi pulsul la artera carotidă atât pe partea dreaptă cât şi pe partea stângă a gâtului. În 
urma acestei evaluări a funcţiilor vitale ale accidentatului, vă puteţi afla în una din următoarele trei 
situaţii: 

� Victima are respiraţie şi are puls 
    În această situaţie aşezaţi victima în poziţie de siguranţă. Aceasta constă în aşezarea 
accidentatului astfel: 
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- decubit lateral; 

- cu capul într-o parte; 

- capul sprijinit pe faţa dorsală a mâinii de deasupra; 

- cu membrul inferior de dedesubt în extensie şi cel de deasupra în flexie. 

Această poziţie va asigura libertatea permanentă a căilor respiratorii ale victimei. În acest mod, 
spre exemplu, chiar dacă accidentatul va avea vărsături, această poziţie va exclude posibilitatea ca 
vărsătura să fie aspirată în căile respiratorii. 

NU UITAŢI! La o persoană în stare de inconştienţă, lăsată să zacă culcată pe spate, există riscul 
ca baza limbii să ,,cadă" în faringe, fapt care va avea drept consecinţă asfixierea victimei. 

Pentru menţinerea căilor respiratorii libere se pot folosi: 

- pipa faringiană (Guedel) care poate produce iritaţie faringiană, ceea ce declanşează un 
reflex de vomă.    

- piesa bucodentară – deschizătorul de gură, care nu declanşează reflexul faringian. 
După ce aţi aşezat victima în poziţie de siguranţă chemaţi ambulanţa.  

� Victima nu respiră dar are puls (stop respirator) 
    Dacă accidentatul nu respiră (dar are puls) începeţi imediat ventilaţia artificială (respiraţie gură 
la gură). Pentru aceasta procedaţi în felul următor: 

- aşezaţi capul victimei în extensie, aşa cum s-a menţionat anterior; 
- pensaţi nasul victimei între degetul arătător şi degetul mare al mâinii dumneavoastră care 

a fost amplasat anterior pe fruntea accidentatului; 
- aplicaţi batista salvatorului pe faţa accidentatului; 
 

 

 

- ridicaţi bărbia victimei cu 2-3 degete; 
- prin intermediul batistei salvatorului fixaţi-vă etanş gura de gura victimei şi insuflaţi aer în 

căile respiratorii; 
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- după fiecare insuflare desprindeţi-vă gura de gura victimei şi permiteţi acesteia   să expire; 
- reluaţi o nouă insuflare după ce toracele a revenit la poziţia iniţială. 

Faceţi 10 ventilaţii artificiale după care anunţaţi ambulanţa. Continuaţi ulterior ventilaţia artificială 
până la sosirea ambulanţei. 

� Victima nu respiră şi nu are puls (stop cardiac şi respirator) 
     Această situaţie este de o gravitate deosebită. Trebuie să reţineţi faptul că, în cazul apariţiei 
stopului cardiorespirator, şansa de a reanima victima numai prin forţele dumneavoastră este 
foarte redusă. De aceea, primul lucru pe care trebuie să îl faceţi când constataţi absenţa respiraţiei 
şi a pulsului este să solicitaţi imediat ajutor şi să chemaţi ambulanţa. Sarcina dumneavoastră este 
ca, în continuare, să încercaţi să menţineţi funcţiile vitale ale victimei (respiraţia şi circulaţia 
sângelui) până la sosirea echipajului ambulanţei care, prin dotarea tehnică de care dispune şi 
pregătirea specială pentru astfel de situaţii, poate acţiona eficient. 

    Menţinerea funcţiilor vitale se va face prin respiraţie artificială şi prin masaj cardiac extern după 
cum urmează: 

- executaţi două ventilaţii gură la gură după tehnica expusă mai sus; 
- căutaţi punctul de presiune (deci punctul în care se va executa masajul cardiac extern) aşa 

cum este indicat în figura de mai jos; pentru aceasta fixaţi-vă un    deget pe marginea 
cutiei toracice şi mişcaţi degetul de-a lungul acestei margini până simţiţi capătul inferior al 
osului pieptului (apendicele xifoid); 

 

 

 

- deasupra acestui reper aşezaţi încă două degete, punctul de presiune se va afla, în acest 
moment, deasupra reperului format de aceste două degete; 

- aşezaţi podul unei palme în punctul de presiune; 
- aşezaţi cealaltă palmă peste palma fixată în punctul de presiune; 
- comprimaţi toracele victimei prin mişcări ferme executate cu greutatea corpului 

dumneavoastră aplicată din umeri, în lungul braţelor. 
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ATENŢIE! Comprimarea toracelui victimei trebuie făcută astfel încât sternul (osul pieptului) să 
se înfunde cu 4-6 cm. 

- continuaţi aplicarea măsurilor de resuscitare în succesiune 2 la 15, adică 2 ventilaţii urmate 
de 15 compresii toracice, s.a.m.d. 

 

 

 

- în cazul în care resuscitarea este executată de două persoane, atunci una dintre acestea se 
va ocupa de ventilaţie, timp în care cea de-a doua va face masajul cardiac. În această 
situaţie succesiunea va fi de 1 la 5 (o ventilaţie, 5 compresii toracice, s.a.m.d.). 

    Nu întrerupeţi măsurile de reanimare decât în momentul în care pacientul este preluat de către 
personalul ambulanţei.  

 
II. Oprirea hemoragiilor  

    Scurgerea sângelui în afara vaselor sanguine se numeşte hemoragie. Putem deosebi mai multe 
feluri de hemoragii: 

a) Hemoragii externe, în care sângele se scurge în afara organismului datorită secţionării unor 
vase de sânge. În funcţie de vasele care au fost secţionate, putem deosebi: 

- hemoragii arteriale, în care sângele, de culoare roşu-aprins, ţâşneşte într-un jet sacadat, în 
acelaşi ritm cu pulsaţiile inimii; 

- hemoragii venoase, în care sângele, având culoarea roşu-închis, curge lin, continuu; 

- hemoragii capilare, în care curgerea sângelui se observă pe toată suprafaţa rănii, având o 
intensitate redusă. 

b) Hemoragii interne, în care sângele care curge rămâne în interiorul organismului                      
(ex: în cavitatea abdominală, etc.).  



 

 

 

 

 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

Str. Croitorilor nr. 13, Cluj-Napoca,  

     RO 400079  

tel.0264 532221 

fax.0264 590592 

 

     În funcţie de cantitatea de sânge pierdută, putem distinge: 

� Hemoragii mari, mortale, când se pierde mai mult de jumătate din cantitatea totală de 
sânge; 

� Hemoragii mijloci, când se pierde 1/3 din cantitatea totală de sânge; 
� Hemoragii mici, când se pierde o cantitate de 500-600 ml. de sânge. 

    Hemoragiile externe şi cele exteriorizate sunt uşor de recunoscut. 

    Hemoragiile interne sunt însoţite de o serie de semne prin care se pot bănui şi diagnostica. 
Aceste semne sunt ameţeala, creşterea numărului de bătăi ale inimii pe minut, creşterea 
numărului de respiraţii pe minut. Pulsul bolnavului este slab, iar tensiunea sa arterială scade mult 
sub cifra normală. Bolnavul este neliniştit, palid, vorbeşte repede, are transpiraţii reci şi prezintă o 
sete intensă. 

    Oprirea unei hemoragii se numeşte hemostază. Hemostaza se poate realiza în două feluri: 
natural sau artificial. Hemostaza naturală se datorează capacităţii sângelui de a  se coagula în 
momentul în care a venit în contact cu mediul exterior. Acest fel de hemostază se produce în cazul 
unor hemoragii mici, capilare, în care intensitatea curgerii sângelui este mică. În cazul unor 
hemoragii mai mari este nevoie de o intervenţie specială pentru oprirea sângerării. 

    Oprirea rapidă şi competentă a unei hemoragii este una din acţiunile decisive care trebuie 
executată de către cel care acordă primul ajutor. 

    Cel mai simplu mod de a face o hemostază provizorie este aplicarea unui          pansament 
compresiv. Câteva comprese aplicate pe plagă, o bucată de vată şi un   bandaj ceva mai strâns 
sunt suficiente pentru a opri o sângerare medie. Dacă           hemoragia nu se opreşte, vom face 
imediat comprimarea vasului prin care curge sângele. 

    În hemoragia arterială, comprimarea se face într-un punct situat cât mai aproape de rană, între 
aceasta şi inimă, deoarece trebuie oprită ieşirea sângelui care vine de la     inimă prin vasul 
deschis. 

    Pentru realizarea hemostazei la nivelul membrului superior, compresiunea manuală se va 
realiza la nivelul: 

- fosei supraclaviculare, la mijlocul marginii posterioare a claviculei, prin comprimarea arterei 
subclaviculare pe planul dur al primei coaste; 

- şanţul branhial intern prin comprimarea arterei humerale, pe planul dur reprezentat de 
diafiza humerusului; 

- plicii cotului în şantul bicipital intern, prin comprimarea arterei humerale,  înainte de 
bifurcarea sa în artera ulnară şi artera radială; 

- zonelor laterale şi mediale ale feţei anterioare a articulaţiei pumnului, unde   artera radială 
şi artera ulnară pot fi comprimate eficient pe oasele subiacente   (radius şi ulna). 

    Hemostaza prin compresiunea manuală la membrul inferior poate fi realizată la nivelul: 

- feţei artero-interne a coapsei imediat sub arcada inghinală, prin comprimarea arterei 
femurale pe planurile subiacente; 
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- feţei posterioare a articulaţiei genunchiului prin comprimarea arterei poplitee; 
- feţei dorsale a labei piciorului, prin compresiunea realizată pe artera pedioasă. 

     Comprimarea vaselor se face mai bine în locurile în care sunt mai aproape de un   plan osos şi 
se poate face direct, cu degetul sau cu toată palma, însă numai pentru o hemostază de scurtă 
durată. 

     În cazul în care nu se poate menţine comprimat vasul un timp îndelungat, se          recurge la 
aplicarea garoului. Garoul este un tub sau o bandă elastică, acesta realizează o compresie 
concentrică a părţilor moi, care la rândul lor exercită o compresie          circulară cu închiderea 
vaselor de sânge. 

     Pentru a favoriza compresiunea pe pachetul vascular se aplică sub garou o faşă de tifon sau un 
obiect dur, cu axul mare orientat paralel cu axul vascular al membrului. 

     Din acest moment toată circulaţia sângelui dincolo de garou încetează, toate ţesuturile situate 
în regiunea respectivă nemaiprimind oxigen şi nemaifiind hrănite.  

     Pentru aceste motive menţinerea unui garou nu poate depăşi o oră, timp în care accidentatul 
trebuie să ajungă la o unitate medicală.  

     Ori de câte ori se aplică un garou, trebuie să se noteze ora şi data la care a fost pus pentru 
evitarea unor accidente grave din cauza lipsei de sânge din zona de sub garou.  

     Dintre hemoragiile exteriorizate, cea mai uşor de oprit este hemoragia nazală (epistaxisul). 
Bolnavul trebuie aşezat pe un scaun, cu capul înclinat pe spate, sprijinit  de spătar şi departe de 
sursele de căldură. I se va scoate cravata şi i se vor desface legăturile din jurul abdomenului. 

     Dacă epistaxisul este mic, se opreşte spontan sau prin simpla apăsare a aripii nazale 
respective. Aceasta apăsare se poate face şi după ce, în prealabil, s-a introdus în nară                  
un tampon de vată imbibat cu soluţie de apă oxigenată sau de antipirină. 

     Nu trebuie să ne grăbim cu scoaterea tamponului. În acest mod putem opri sângerarea în circa 
5-10 minute. 

     Bolnavii care prezintă hemoragii exteriorizate, altele decât nazale, trebuie imediat culcaţi şi 
lăsaţi liniştiţi. Se va chema de urgenţă medicul. 

     Bolnavii la care se bănuie o hemoragie internă trebuie bine înveliţi, încălziţi cu            sticle cu 
apă caldă la mâini şi la picioare şi li se va da să bea ceaiuri dulci. Intervenţia medicului este strict 
necesară.             

           III. Pansarea rănilor 

   De felul în care am făcut primul pansament depinde modul de vindecare al rănilor.  

Pentru tratarea corectă a unei răni se procedează în felul următor: 
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� Dezinfectarea mâinilor 
   Dezinfectarea mâinilor salvatorului se face prin spălarea cu apă şi săpun de 2-3 ori şi apoi 
ştergerea cu soluţie dezinfectantă. Uscarea mâinilor se face prin scuturarea acestora, în continuare 
se recomandă folosirea mănuşilor în timpul tratamentului local pentru a se evita contaminarea 
salvatorului cu boli transmisibile prin sânge (cum sunt hepatita virală B şi SIDA). 

� Oprirea hemoragiei 
    Se face cu ajutorul mijloacelor cunoscute (garou, comprese sterile) în funcţie de intensitatea şi 
locul hemoragiei. 

� Controlul rănilor 
    Rănitul va fi dezbracat sau se vor tăia hainele în zona rănii cu foarfeca cu vârfuri boante pentru 
a se putea aprecia locul unde se află rana, întinderea şi aspectul ei, dacă este necesar se va 
înlătura părul, prin tăiere, dinspre rană spre exterior, părul va fi apucat în smocuri mici, care vor fi 
tăiate individual, pentru a nu cădea fire de păr în rană, umezirea părului ajuta mult la efectuarea 
acestei operaţii. 

 

� Curăţirea rănii 
Aceasta se face în mai multe etape: 

- se curăţă pielea în jurul rănii cu batiste cu soluţie dezinfectantă sau cu un   tampon îmbibat 
în soluţie de alcool iodat; 

- se curăţă rana cu un tampon de tifon (niciodată vată – poate lăsa scame în rană) înmuiat 
într-un dezinfectant slab – apă oxigenată sau rivanol. Spălarea rănii se face întotdeauna 
dinspre interior către exterior; 

- îndepărtarea corpurilor străine se face cu ajutorul lichidelor, prin spălarea rănii  cu apă 
oxigenată din abundenţă. 

Apa oxigenată se obţine prin dizolvarea a 8-10 comprimate de perogen în 100 ml apă. Soluţia 
astfel obţinută se foloseşte imediat. 

� Dezinfectarea rănii 
   Aceasta se face cu un tampon de tifon îmbibat într-un dezinfectant slab – rivanol,        apă 
oxigenată, prin tamponare uşoară sau prin turnarea soluţiei direct pe rană. 

Se face dezinfectarea tegumentului din jurul rănii (~15 cm) prin badijonarea cu un tampon de 
tifon îmbibat cu alcool iodat. 

ATENŢIE! Niciodată nu se aplică alcool iodat pe rană, acesta provocând necroza (arderea) 
ţesuturilor. Nu se pun pe rană grăsimi sau unguiente. După curăţirea şi dezinfectarea rănii şi a 
tegumentului din jur se poate începe pansarea. 

� Executarea pansamentului 
- se aplică peste rană câteva comprese sterile, în aşa fel încât suprafaţa rănii să fie 

complet acoperită (4-5 straturi); 
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- peste compresele sterile se pune un strat nu prea gros de vată; 
- se bandajează rana, un bandaj corect trebuie să respecte următoarele reguli: 
a) să fie făcut cu mişcări uşoare fără a provoca dureri; 
b) să acopere în întregime şi uniform rana şi o zona de circa 15 cm în jurul ei; 
c) să nu aibă excesiv de multe straturi de faşă; 
d) să nu fie prea strâns pentru a nu stânjeni circulaţia sângelui în sectorul           respectiv. 

Menţinerea pansamentului se face de obicei cu ajutorul feşelor. Faşa se derulează întotdeauna 
începând de la extremitatea membrului către baza sa. Primul strat se           aplică la câţiva 
centimetrii sub rană, pe o zonă sănătoasă de piele, următoarele aplicându-se astfel încât fiecare 
strat să acopere jumătate din stratul de faşă precedent. 

 

 

 

 

 

 

    Dacă rana se află la nivelul mâinii straturile de faşa trebuie să sprijine şi pe antebraţ. La fel 
rănile de la nivelul piciorului sunt acoperite cu straturi de faşă care se continuă              pe 
gambă. 
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    Pentru acoperirea rănilor capului, se începe cu câteva straturi de faşă ce se aplică în cerc în 
jurul frunţii, după care faşa se pliază şi prin câteva mişcări de dute-vino ce pornesc de la frunte şi 
ajung la ceafă şi invers, se acoperă creştetul cu un soi de glugă. Gluga este fixată cu încă două-
trei ture circulare trecute la nivelul frunţii. 

    În cazul în care rana este mică, se poate recurge la câteva fâşii de leucoplast care să menţină 
pansamentul. Dacă plaga este mare, trebuie ca accidentatul să fie transportat  pe targă până la 
locul acordării unui tratament de specialitate.  

        IV. Imobilizarea fracturilor 

   De cele mai multe ori, primul ajutor decide succesul asistenţei de urgenţă şi recuperarea 
accidentatului. 

   Fracturile sunt ruperi totale sau parţiale ale unui os, determinate de cauze           accidentale. 

   De cele mai multe ori se rup oasele lungi ale membrelor, fracturile apărând mult mai uşor atunci 
când osul este bolnav, sau la bătrâni, la care oasele sunt rarefiate. 

   Fracturile pot fi de mai multe feluri. În funcţie de poziţia capetelor de os fracturat putem 
distinge: fracturi fără deplasare, în care fragmentele osului rupt rămân pe loc, şi fracturi cu 
deplasare, când capetele de fractură se îndepărtează unul de celălalt. 

   În funcţie de comunicarea focarului de fractură cu exteriorul putem distinge: 

- fracturi închise, în care pielea din regiunea fracturii rămâne intactă; 
- fracturi deschise, la care ruptura osului este însoţită şi de o rană a pielii şi a muşchilor din 

regiunea respectivă. În cazul fracturilor deschise, pericolul de infecţie este foarte mare dacă 
nu se iau imediat măsuri de protecţie. 

   Uneori, fracturile deschise pot fi însoţite de o hemoragie externă, de astupare a unor vene din 
jur (tromboză venoasă) sau de emboli. 

    În funcţie de numărul de tegumente osoase rezultate din fractură se pot distinge: 

- fracturi simple, care au numai două fragmente osoase; 
- fracturi cominutive, în care osul este sfărâmat în mai multe fragmente. 

    Primul ajutor în cazul accidentaţilor cu fracturi se desfăşoară după următoarea schemă: 

- degajarea din focarul de producere al fracturilor; 
- aşezarea accidentatului în poziţie cât mai comodă şi interzicerea oricărui tip de mişcări; 
- calmarea durerilor; 
- examinarea locală şi generală; 
- toaleta mecanică, hemostaza şi pansarea rănilor asociate; 
- imobilizarea provizorie; 
- asigurarea transportului la spital. 

Calmarea durerilor se obţine prin administrarea de analgezice minore (algocalmin). 
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    Semnele după care putem recunoaşte o fractură se pot împărţi în două categorii: semne de 
probabilitate şi semne de certitudine. 

Semnele de probabilitate ale unei fracturi sunt: 

- durerea locală care apare brusc, în momentul accidentului, este situată exact la locul 
fracturii, se intensifică prin apăsarea focarului de fractură şi se diminuează după 
imobilizarea corectă; 

- deformarea locală, care ţine de deplasarea fragmentelor din focarul de fractură şi poate 
apărea în lungul osului (încălecare) sau laterală (unghiulară); 

- impotenţă funcţională (imposibilitatea folosirii membrului fracturat), care este totală în 
fracturile cu deplasare şi relativă în fracturile fără deplasare sau în fracturile la un singur os 
ale segmentelor de membru compuse din două oase (antebraţ, gambă) 

- echimoza (vânătaia) locală care apare ulterior, a doua sau a treia zi de la  accident. 
-  

Semnele de certitudine ale unei fracturi sunt: 

- mobilitatea anormală la nivelul focarului de fractură, în funcţie de axele osului respectiv; 
- frecarea oaselor (zgomotul caracteristic, de pârâitură, care apare la mişcarea sau lovirea 

capetelor fracturate); 
- lipsa de transmitere a mişcării la distanţă (mişcarea imprimată la unul din capetele osului 

nu se transmite la celălalt capăt). 
ATENŢIE ! Nu se insistă prea mult la cercetarea semnelor de siguranţă ale unei  fracturi deoarece 
mobilizarea capetelor osoase poate provoca rănirea unor artere sau a unor nervi din vecinatate. 

În fracturile deschise, în afara semnelor descrise mai sus, apare şi rana. 

   Diagnosticul unei fracturi se pune cu certitudine numai cu ajutorul examenului radiologic. 

   De aceea, cea mai corectă atitudine în faţa unei fracturi sau a unei suspiciuni de fractură este 
transportarea accidentatului la unitatea sanitară specializată, imediat după acordarea primului 
ajutor. 

    Imobilizarea unei fracturi se face de cele mai multe ori provizoriu, cu mijloacele pe care le 
găsim la îndemână. Atelele din trusa de prim ajutor sunt din material plastic şi  au o lungime de 
250 mm, această lungime poate fi crescută prin îmbinarea a 2 sau 3         atele cu ajutorul 
dispozitivului ataşat. 

    Pentru membrul superior, pentru claviculă se utilizează doi colaci de pânză răsuciţi şi legaţi la 
spate, pentru braţ se utilizează 1-2 atele aplicate pe acesta şi apoi fixate cu bandaj nedeformabil 
(triungiular) a braţului de torace, pentru antebraţ se utilizează 1-2 atele aplicate pe acesta şi 
suspendarea lui, cu ajutorul bandajului legat de gât. 

    În cazul fracturării membrului inferior, imobilizarea cuprinde, de obicei, întreg membrul 
respectiv. Pentru aceasta, atelele se aşează faţă în faţă, pe părţile laterale ale piciorului. 
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    Pentru fixarea oricărui fel de atelă, trebuie să avem grijă ca aceasta să nu apese pe răni sau să 
producă dureri accidentatului. 

    Ca regulă generală, orice atelă bine aşezată trebuie să depăşească şi deasupra şi dedesubt 
ambele articulaţii ale osului fracturat, imobilizându-le. 

 

    Luxaţiile sunt poziţii vicioase ale oaselor care alcătuiesc o articulaţie şi se produc         de 
obicei în acelaşi mod ca şi fracturile. De cele mai multe ori, luxaţia traumatică este însotită de 
ruptura capsulei şi a ligamentelor articulare. 

Semnele caracteristice ale unei luxaţii sunt: 

- durerea locală; 
- deformarea regiunii respective, comparativ cu regiunea simetrică; 
- limitarea mişcărilor; 
- poziţia anormală a membrului luxat; 
- scurtarea sau lungirea membrului lezat.  

     Primul ajutor trebuie să se rezume doar la imobilizarea provizorie şi, dacă este cazul, la 
pansarea eventualelor plăgi. 

ATENŢIE! Nu vom încerca sub nici un motiv să ,,punem la loc" oasele luxate. Această manevră 
trebuie făcută numai de către un cadru medical de specialitate. 

    Entorsele, sub denumirea de entorsă se înţelege ansamblul unor leziuni produse într-o 
articulaţie ca urmare a unei mişcări forţate de torsiune. Uneori se poate produce şi ruptura 
ligamentelor.  

    Cauzele acestor accidente sunt aceleaşi ca şi la fracturi sau luxaţii. Cele mai frecvente sunt 
entorsele la nivelul extremităţilor (degete, pumni, glezne). 

    Semnele unei entorse sunt: 

- durerea intensă ce apare imediat după traumatism; 
- umflătura regiunii respective; 
- imposibilitatea folosirii membrului lezat. 

    Primul ajutor în cazul entorselor cuprinde doar imobilizarea provizorie şi transportul 
accidentatului la unitatea medico-sanitară cea mai apropiată. 

 
           V. Asigurarea unui transport rapid şi netraumatizant 

 
    În cazul în care este necesar a se acorda primul ajutor, în acelaşi timp, unui număr mare de 
accidentaţi, trebuie făcut un triaj al cazurilor în funcţie de gravitatea fiecăruia: 
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� Cazurile de primă urgenţă 
    Cazurile de primă urgenţă sunt cele în care accidentatul prezintă stop cardio-respirator, 
hemoragii mari, care nu pot fi oprită prin garou, hemoragii ale organelor interne, plăgi mari la 
nivelul plămânilor, stare de soc. 

� Cazurile din urgenţă a doua 
    Cazurile din urgenţă a doua sunt reprezentate de accidentaţii cu hemoragii arteriale  

care pot fi oprite prin garou, plăgi mari abdominale, amputaţii de membre şi mari distrugeri 
osoase şi musculare, accidentaţii care şi-au pierdut starea de conştienţă.  

� Cazurile din urgenţa a treia 
     Cazurile din urgenţa a treia sunt reprezentate de accidentaţii cu traumatisme cranio-cerebrale, 
vertebro-medulare şi de bazin, însoţite de fracturi şi de leziuni ale organelor interne, fracturi 
deschise, plăgi profunde, hemoragii diverse. 

� Urgenţele obişnuite 
Ceilalţi accidentaţi intră în categoria urgenţelor obişnuite. 

     În funcţie de categoria de urgenţă se acordă primul ajutor şi se asigură transportul 
accidentaţilor.  Poziţia în care vom transporta victima, variază în funcţie de genul leziunii şi starea 
generală a accidentatului: 

- bolnavul politraumatizat, conştient, va fi lungit pe spate; 
- bolnavul politraumatizat, în stare de inconştienţă, mai ales dacă are şi          traumatism 

cranian, va fi lungit pe orizontală, însă cu capul pe o parte; 
- bolnavul care a pierdut mult sânge prin hemoragie va fi culcat pe spate cu          corpul 

înclinat astfel încât capul să se afle mai jos decât restul corpului; 
- bolnavul cu răni ale abdomenului va fi culcat pe spate cu coapsele flectate; 
- în fracturile coloanei vertebrale bolnavul se aşează pe spate pe un plan dur; 
- în cazul fracturii coloanei cervicale (oasele gâtului) bolnavul se aşează pe spate; 
- în traumatismele toracice cu fracturi ale coastelor, dacă bolnavul nu prezintă tulburări 

respiratorii (sufocare, cianoză, agitaţie) va fi aşezat pe spate cu          toracele ridicat cât 
mai sus. 

     În cursul transportului accidentaţilor comatoşi se foloseşte pipa GUEDEL care este  o piesă de 
material plastic în formă de seceră, prin a cărei aplicare se previne                              obstrucţia 
căilor respiratorii superioare prin căderea bazei limbii peste orificiul glotic. 

     Introducerea pipei necesită punerea capului în extensie. Vârful pipei alunecă pe peretele 
superior al cavităţii bucale, concavitatea pipei fiind orientată în sus, în momentul în care vârful 
pipei a ajuns la nivelul peretelui gâtului, pipa se roteşte cu concavitatea în jos pe faţa superioară a 
limbii.  
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              VI. Arsurile: 

       Cauzele cele mai frecvente ce pot provoca leziuni prin arsuri sunt: accidente casnice (apă 
fierbinte, ceai, cafea, grăsimi); incendiile; accidentele  de muncă; accidentele de maşină, barcă, 
avion, accidentele provocate prin electrocutare. 

Gravitatea arsurilor se măsoară în trei grade: 

- arsurile de gradul I sunt leziuni superficiale; pielea este roşie, uscată şi 

dureroasă (asemănătore arsurilor obişnuite provocate de soare). 

- arsurile de gradul II conduc la leziuni mai profunde, dar care nu ajung la 

straturile cele mai joase ale pielii. Tegumentele afectate sunt roşii şi         dureroase. Pe aceste 
zone se formează băşici umplute cu un lichid ce conţine plasmă, care se scurge în afara vaselor 
mici de sânge. În cazul arsurilor prin opărire, se produce o combinaţie între arsurile de gradul I şi 
cele de gradul II. 

- arsurile de gradul III: aici, leziunea pătrunde şi mai adânc, străbătând toate 

straturile pielii. Aceste arsuri provoacă răni sau carbonizează suprafaţa arsă. Un accident la 
bucătărie, spre exemplu, prin opărire cu un lichid clocotit poate produce chiar leziuni de gradul III. 

- arsura de grad IV intereseaza toate straturile pielii, apare necroza (moartea celulelor). 

PRIMUL AJUTOR 

– Primul lucru ce trebuie făcut este răcirea imediată a zonei arse, cu apă rece, timp de până la o 
jumătate de oră sau până când, îndepărtând apa de pe                  zona arsă, durerile nu se mai 
simt. Prin răcirea locului, se previne şi pătrunderea mai adâncă a arsurii în ţesuturile pielii. 
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Îmbrăcămintea arsă de pe piele nu trebuie îndepărtată decât în cazul în care   ea arde înăbuşit. 

– Faza următoare o constituie bandajarea suprafeţei arse. Folosiţi comprese sterile, cearceafuri 
sau prosoape curate. 

– Mai trebuie prevenită întreruperea circulaţiei, care survine, de obicei, când 

suprafaţa pielii este arsă în proporţie mai mare de 20%. (Determinarea         gradului de întindere 
a unei arsuri se poate aprecia astfel: suprafaţa unei                  mâini reprezintă cca.1% din 
suprafaţa întregului corp; un braţ – 9 %; un picior          – 18 %; abdomenul şi toracele – 18 %, 
iar spatele tot cca. 18 %). 

De asemenea, trebuie supravegheată şi respiraţia, căci accidentaţii arşi pot inhala aer foarte cald 
sau gaze otrăvitoare. Tratamentul final pentru cei cu arsuri de gradul II şi III trebuie făcut la 
spital. Deci, atenţie la transport! 

 
ARSURI PRIN ELECTROCUTARE 

Tipuri de arsuri 

– Arsuri prin contact. Sunt localizate, de obicei, pe braţe şi picioare (părţi ale 

corpului ce vin în contact direct cu firele electrice). 

– Arsuri în formă de arc. Sunt cauzate de o scânteie produsă între două fire 

electrice. Este suficient ca o persoană să se afle în zona în care se produce scânteia, pentru ca 
vătămarea să se producă. Într-un spaţiu deschis, scânteia este superficială, dar într-un spaţiu 
închis, ea va fi explozivă, iar urmările         foarte serioase.  

– Combinaţia contact-arc. Se poate produce dacă o persoană în contact cu 

pământul vine în contact cu o altă persoană, în momentul în care aceasta suferă un şoc electric. 
 

PRIMUL AJUTOR 

1. Scoaterea victimei de sub influenţa curentului electric trebuie făcută rapid. Dacă accidentul a 
fost produs de curent de joasă tensiune, este mai uşor, căci puteţi scoate victima fără a vă pune 
propria viaţă în pericol, trăgând-o de    

haine. În cazul curentului de înaltă tensiune, acţiunea este periculoasă           pentru persoana 
salvatoare. Excepţie face cazul când persoana care acordă primul ajutor poate ajunge la sursa 
principală şi o poate întrerupe. 
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2. Stingerea incendiului. Când persoana accidentată are hainele în flăcări, acestea trebuie stinse 
fie cu apă, fie acoperind accidentatul cu o pătură. Nu aruncaţi apă peste instalaţiile electrice, până 
nu a fost întreruptă alimentarea         la curentul electric. 

3. Reanimarea. Dacă accidentatul nu are puls şi nu respiră, îi faceţi respiraţie 

artificială (gură la gură) şi masaj cardiac. 

4. Scăderea rapidă a temperaturii corpului. În acest scop, se foloseşte apa rece. Procedeul trebuie 
să continue circa 30 de minute. 

5. Bandajarea. Plăgile din arsura prin electrocutare sunt curate şi trebuie doar 

protejate împotriva infectării. Se vor aplica comprese curate, prosoape, cearceafuri. 

6. Transportul la spital este absolut necesar, căci oprirea inimi poate surveni subit, chiar la câteva 
ore de la producerea accidentului. 

 
        VII. OTRĂVIRI, INTOXICAŢII 

  Semne generale care ne orientează spre otrăvire: - persoană fără cunoştinţă, crampe 
abdominale, greaţă; plante otrăvitoare, medicamente, cutii                  cu toxic lângă victimă; 
miros de gaz într-o cameră cu una sau mai multe persoane lipsite, mai mult sau mai puţin, de 
cunoştinţă. 

Trebuie să acţionăm rapid. Primul ajutor trebuie acordat corect. Transportul la spital se face rapid. 
Pentru a acţiona corect, trebuie să se cunoască natura toxicului. 

Otrava poate pătrunde în organism pe următoarele căi: 

- gură (prin înghiţire); 

- plămân (prin inhalare); 

- piele (prin absorbţie). 

TOXICE PRIN ÎNGHIŢIRE 

Plante, ciuperci: 

- provocaţi vărsătura, dacă victima este conştientă (salvatorul introduce 2 degete în gura victimei, 
până la baza limbii şi le mişcă uşor, până cînd aceasta începe să vomite); 

- apoi, daţi-i să bea multă apă; 

- aşezaţi-o în poziţie laterală stabilă; dacă nu respiră, nu are puls, efectuaţi manevrele de 
resuscitare. 
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Sodă caustică, acizi, petrol: Apar leziuni grave în gură, gât, esofag, stomac: 

- nu provocaţi vărsătura; 

- aplicaţi comprese reci la gât; aşezaţi victima în poziţie laterală stabilă; 

- transportaţi-o rapid la spital, sub supraveghere. 

 
INTOXICAŢII  PRIN  INHALARE 

Cele mai frecvente sunt cele cu monoxidul de carbon (CO): gaze de eşapament, arderea 
incompletă a combustibilului într-o sobă fără sistem de aerisire, pivniţe. 

– victima se scoate la aer; 

– salvatorul trebuie să se protejeze; 

– se deschid căile de acces ale aerului; 

– se efectuează manevre de resuscitare, dacă este cazul; 

– se aşează în poziţie laterală stabilă; 

– se transportă obligatoriu la spital. 

 

TOXICE CARE PĂTRUND PRIN PIELE 

Substanţe cum sunt cele folosite în agricultură pentru combaterea          dăunătorilor: parathion 
(Verde de Paris) etc. 
 

PRIMUL AJUTOR 

– spălaţi pielea victimei cu multă apă; 

– menţineţi calmul victimei; 

– supravegheaţi-i funcţiile vitale; 

– dacă este necesar, efectuaţi manevrele de resuscitare; 

– transportaţi victima la spital. 

Atenţie la autoprotecţie! 
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         Intoxicaţiile cu CO 

 
    Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, fără gust, degajat de toate combustiile 
incomplete. Este o intoxicaţie de cele mai multe ori colectivă şi de obicei accidentală.  
    Acuzele prezentate de pacienţi sunt: astenie, cefalee, ameţeli, greţuri, vărsături, pierderea 
conştienţei, aspect vişiniu al pielii.  

 
    Conduita de urmat: siguranţa salvatorului. Nu este permisă intrarea în zona cu emanări de 
gaze fără echipament de protecţie.  
    În toate cazurile pacientul trebuie scos imediat din mediul toxic, transportat cât mai rapid la o 
unitate spitalicească. Dacă este posibil administrăm oxigen cât mai precoce    în concentratii mari.  

 
          Intoxicaţiile cu medicamente 

 
    Apar în două circumstanţe: accidental mai ales la vârstele extreme şi voluntar cel  mai frecvent 
fiind intoxicaţii polimedicamentoase.  
    Semne generale prezentate: agitaţie sau somnolenţă, tulburări de conştienţa, pot exista dureri 
abdominale, vărsături, diaree.  

 
    Conduita de urmat: Protocolul de evaluare al nivelului de conştienţă şi al           funcţiilor 
vitale ale pacientului se respectă. Totdeauna se caută cutiile de          medicamente, flacoane, folii 
din jurul pacientului şi ele vor fi transportate împreună cu  

 

pacientul la spital. Dacă pacientul este conştient se poate provoca vărsătura, iar în cazul victimei 
inconştiente se va transporta în pozitia laterală de siguranţă.  

          Intoxicaţia cu substanţe caustice 
     În grupul substanţelor caustice sunt cuprinse o serie de acizi (azotic, clorhidric, sulfuric, etc.) 
sau baze puternice (amoniac), sau mai slabe (amoniu), care pot produce  în raport cu natura lor şi 
gradul de toxicitate leziuni ale mucoaselor de la simplul         eritem la necroză.  
     Manifestări clinice (după ingestie): constau în senzaţia de arsură a mucoasei         bucale, 
dureri la înghiţire, colici abdominale, dureri retrosternale. Starea de şoc se  poate instala foarte 
rapid, chiar la câteva ore după ingestie.  

 
     Conduita de urmat: Protecţia personală este deosebit de importantă. Evaluarea nivelului de 
conştienţă şi a funcţiilor vitale. În cazul stopului cardio-respirator la efectuarea ventilaţiilor gură la 
gură se evită contactul direct dintre gura salvatorului şi gura pacientului. Se poate folosi o bucată 
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de tifon sau batista salvatorului. Este  interzisă provocarea de vărsături şi neutralizarea substanţei 
corozive. Exemplu: în        cazul intoxicaţiei cu acizi nu se administrează lapte sau uleiuri.                                                                                                                              

         VIII. INSOLAŢIA 

    Cea mai obişnuită formă de insolaţie este cauzată de expunerea prelungită   la soare. Insolaţia 
apare mai des la personalul care lucrează în arşiţa soarelui sau în unităţile industriale cu 
temperaturi înalte şi la persoanele care stau prea mult la plajă. În cazul unei insolaţii, temperatura 
corpului depăşeşte 40°C.         Este o situaţie gravă, trebuie să se acţioneze rapid, altfel se poate 
ajunge la deces. 

SIMPTOME: Semnele instalării insolaţiei pot apărea pe neaşteptate. Ele constau în ameţeală, 
sete, dureri de cap, dezorientare, comportament apatic, greaţă, contracţii musculare, pierderea 
cunoştinţei, febră. 

PRIMUL AJUTOR 

– Scăderea temperaturii corpului celui în cauză, prin aducerea lui la umbră şi 

stropirea cu apă rece. 

– Administrarea de lichide nealcoolizate persoanelor conştiente. 

– Transportarea la spital, pentru control. 

        IX. DEGERĂTURI LOCALE 

     Degerăturile pot apărea chiar la temperaturi de zero grade. O temperatură moderat scăzută, 
combinată cu umezeală şi vânt, este deseori mai           periculoasă decât temperatura scăzută 
fără vânt, pentru că umezeala şi vântul sporesc pierderea căldurii prin piele. 

Degerăturile locale se împart în: degerături superficiale şi degerături profunde. 

Degerătura superficială se limitează la zona pielii. Cele mai afectate sunt degetele de la mâini şi 
picioare, urechile, nasul, obrajii. Degeratul are senzaţia de furnicături ale pielii, urmată de o 
durere moderată. Apoi, pe piele, apar  pete albe. 

Degerătura profundă nu se limitează numai la piele, ci şi muşchii şi oasele.  În acest caz, pielea 
devine albă, tare, rece, insensibilă şi imobilă pe planurile profunde. 

PRIMUL AJUTOR 

Degerăturile superficiale trebuie să fie tratate cât se poate de rapid. Pielea degerată se poate 
încălzi în contact cu pielea cu temperatură normală:           degetele se pun la subsuoară, bărbia şi 
urechile se aşează în palme, iar picioarele lângă abdomenul persoanei care acordă primul ajutor. 
Menţineţi contactul cu pielea caldă până când pielea îşi recapătă culoarea,           sensibilitatea şi 
consistenţa. Degerăturile profunde nu trebuie tratate 
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pe loc. Cel afectat trebuie transportat într-un loc unde i se poate aplica tratamentul necesar. Până 
atunci, protejaţi porţiunea degerată de traumatisme şi presiuni, scoateţi victima din vânt şi frig, nu 
bandajaţi degerătura, nu masaţi, înfăşuraţi-l în haine călduroase şi transportaţi-l la spital. 

 
        X. PREVENIREA BOLILOR CONTAGIOASE 

    Bolile contagioase sunt bolile care se pot transmite în anumite condiţii de la   o persoană 
bolnavă la una sănătoasă. Ele mai sunt numite, de aceea, şi boli transmisibile. Se întâlnesc, de 
asemenea, şi boli transmisibile de la un animal bolnav la om. După poarta de intrare în organism, 
bolile transmisibile se clasifică astfel: 

1. Boli transmisibile pe calea aerului; 

2. Boli transmisibile pe cale digestivă;  

3. Boli transmisibile cu poartă de intrare pielea şi mucoasele. 

 

1. BOLILE TRANSMISIBILE PE CALEA AERULUI 

Toate aceste boli au ca poartă de intrare nasul şi gâtul. Eliminarea microbilor se face prin secreţiile 
din nas, gât şi spută. Contagiunea se realizează direct, de regulă de la bolnavi sau purtători 
sănătoşi, la omul sănătos. Principalele         boli care se transmit pe calea aerului sunt: cele 
eruptive, la care apare pe            piele o erupţie caracteristică (scarlatina, rujeola, rubeola, 
varicela); gripa, guturaiul, difteria, tusea convulsivă, oreionul. 

Pentru a ne feri de bolile contagioase cu transmitere aerogenă, trebuie să                 luăm 
următoarele măsuri: 

- evitarea contactului cu bolnavii; 

- folosirea batistei de către oricine tuşeşte şi strănută; 

- nu se vor folosi în comun obiecte ca: batistă, prosoape, rufărie; 

- încăperile de locuit vor fi bine aerisite şi curăţate în fiecare anotimp; 

- evitarea aglomeraţiilor, mai ales în săli închise, în special în perioada   epidemiilor; 

- respectarea strictă a recomandărilor de vaccinare; 

- respectarea strictă a recomandărilor medicului în ceea ce priveşte izolarea la 

domiciliu a bolnavilor cu boli transmisibile. 
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2. BOLILE TRANSMISIBILE PE CALE DIGESTIVĂ 

Acestea sunt boli care au drept poartă de intrare tubul digestiv. Eliminarea 

microbilor se face prin lichidul de vărsătură, materii fecale, iar contaminarea        se face direct de 
la acestea sau prin orice obiect contaminat. Principalele boli care fac parte din această grupă sunt: 
dizenteria, holera, febra tifoidă, toxiinfecţiile alimentare, poliomielita, hepatita acută virală de tip 
A. 

Pentru a ne feri de contaminare prin boli contagioase pe cale digestivă, este 

necesar să respectăm, în principal, următoarele reguli: 

- să consumăm apă numai din surse cu apă potabilă; 

- să împiedicăm contaminarea alimentelor şi să evităm consumul de alimente 

contaminate. Alimentele se vor păstra în vase curate, în locuri răcoroase, nu vom consuma fructe 
şi legume crude, nespălate; 

- nu vom folosi în comun tacâmuri, veselă; 

- vom respecta strict recomandările de internare/izolare la domiciliu, în caz de boală transmisibilă. 

O categorie aparte de boli cu transmitere digestivă o constituie parazitozele 

intestinale, boli provocate de paraziţi intestinali. 

Ascaridioza – frecventă mai ales la copii, provocată de viermi intestinali,         numiţi ascarizi sau 
limbrici. 

Oxiuraza – dată de viermi mici, care au aspectul unui fir de aţă, numiţi oxiuri. 

Teniaza – dată de viermi intestinali turtiţi, asemănători unei panglici, numiţi    tenii. 

Giardioza – dată de un parazit numit giardia sau lamblia. Pentru toate parazitozele intestinale, 
căile de transmitere şi mijlocele de prevenire sunt aceleaşi ca şi pentru bolile infecţioase transmise 
pe cale digestivă. 

Trichineloza este, de asemenea, o parazitoză intestinală provocată de un vierme mic, ale cărui 
larve se fixează în fibra musculară. Sursa de infecţie o constituie porcul, în a cărui carne se pot 
găsi fixate larve de trichină. 

Mijloacele de prevenire – evitarea consumului de carne de porc neverificată în 

laboratoarele sanitar-veterinare. 
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3. BOLILE TRANSMISIBILE PE CALE CUTANATĂ 

Sunt boli care au ca poartă de intrare pielea şi mucoasele, în cazul în care acestea prezintă răni. 
Principalele boli care fac parte din această categorie sunt: tetanosul, infecţii ale pielii cu diferiţi 
microbi. Pentru a ne feri de     asemenea infecţii, vom respecta următoarele reguli: - se vor 
dezinfecta şi pansa rănile, respectând, totodată, regulile de igienă personală. 

 

 XI ÎN CAZUL ACCIDENTELOR PRIN ÎNECARE 
 
Măsuri de acordare a primului ajutor: 
 
- Se scoate victima din locul accidentului, luând în considerare întâi riscurile personale 

şi abilitatea salvatorului 
- Se curăţă căile respiratorii de materiale străine 
- Dacă a înghiţit apă se pun mâinile sub abdomenul victimei şi se ridică 
- Dacă nu respiră spontan, se începe respiraţia artificială( pretentată la resuscitarea 

cardio-respiratorie), după ce victima a fost întinsă pe o suprafaţă plană 
- Se verifică bătăile inimii la artera carotidă 
- Dacă nu prezintă puls, se începe resuscitarea cardio-respiratorie 
- Se continuă manevrele de resuscitare până când victima este predată asistenţei 

medicale  
 

 

   Cum anunţăm ambulanţa ? 

 

      Apelul telefonic este apelul unic "112". În momentul în care solicităm intervenţia ambulanţei 
trebuie să furnizăm următoarele informaţii absolut necesare: 

a) unde s-a petrecut accidentul (adresa exactă şi puncte de reper); 
b) ce s-a întâmplat; 
c) câţi răniţi sunt; 
d) de unde se dă alarma (numele persoanei care solicită intervenţia ambulanţei, adresa şi 

numărul de telefon). 
 
 
 
 

Sef Serviciu Prevenire si protectie    Inspector SSM 

Sing Laurentiu Prunaru     Ing Chicinas Valentin 


