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I. SCOPUL:  

 

Procedura stabileşte măsurile necesare pentru susţinerea funcţiilor vitale până la intervenţia 

cadrelor medicale de specialitate - medicii de urgenţă (serviciul SMURD) 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Aceasta procedură se aplică întregului personal al şcolii, didactic şi nedidactic, precum şi tuturor 

elevilor din şcoală pentru a se elimina riscurile induse de apariţia problemelor medicale de 

urgenţă. 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

 

Cabinetul medical al școlii. 

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

  

■ 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. 

■ 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 

                                                 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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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. 

■ În cazul în care pacientul are prezente funcţiile vitale puls şi respiraţie se asigură poziţia de 

securitate - poziţia laterală stabilă (asigură respiraţia pacientului). 

■ Dacă pacientul nu-şi recapătă conştiinţa se apelează serviciul de urgenţă 112. 

■ Se monitorizează pacientul până la preluarea de către personalul specializat. 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.E.A.C. Toate persoanele care fac obiectul acestei 

proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

 


