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Capitolul I
CONDUITA SALVATORULUI ÎN SITUAŢIILE DE URGENŢĂ
În situaţia în care salvatorul ajunge lângă o potenţială victimă, trebuie să urmeze câțiva pași
absolut necesari. Aceste etape sunt schematizate printr-un lanţ al primului ajutor (fig.1). Lanțul primului
ajutor reprezintă la rândul său prima parte din lanțul mult mai complex al supraviețuirii, format din
principalele elemente de resuscitar cardiorespiratorie a unei victime, recomandat în noile ghiduri de
resuscitare (fig.2).

Fig. 1. Lanţul primului ajutor (1.)
Lanțul supraviețuirii

Fig 2. Lanțul supraviețuirii. (2)
Conform acestui protocol, salvatorul trebuie în primul rând să evalueze locul în care se găseşte
victima.
Dacă consideră că acesta este periculos, (curent electric, alunecări de teren, emisii de gaz
metan, substanțe toxice sau explozibili etc.) nu trebuie să intervină imediat. Fie va încerca să înlăture
elementul declanşator, fie va securiza sau baliza perimetrul pentru a nu se produce şi alte victime;
Dacă poate ajunge la victimă, trebuie știut că aceasta nu trebuie mișcată de la locul
accidentului decât în situația în care poziția inițială sau locul respectiv poate agrava starea ei ulterioară.
Odată ajuns la victimă, salvatorul trebuie să aprecieze rapid starea acesteia. Dacă consideră că
locul în care se găseşte victima este periculos va încerca scoaterea acesteia înafara perimetrului
periculos.
Va stabili starea de conştienţă a victimei prin întrebări simple sau ordine directe cum ar fi acela
de a deschide ochii sau a strânge mâna.

După stabilirea stării de conştienţă, salvatorul va hotărâ dacă victima are funcţiile vitale
prezente: respiră spontan sau nu (prin aproprierea feţei sale de gura victimei), prezintă activitate
cardiacă (prin palparea pulsului carotidian).
Următorul pas este alertarea serviciilor specializate prin telefon. Salvatorul va explica succint
situaţia existentă şi condiţia victimei. Solicitarea de ajutor, trebuie să conţină obligatoriu câteva
elemente de referință. Trebuie să înceapă prin datele de identificare a salvatorului, apoi se va explica
natura accidentului, locul unde a avut loc, ora şi data accidentului, numărul de persoane afectate de
accident, starea victimei prin prisma rezultatului examinării iniţiale rapid efectuate, aprecieri asupra
condiţiilor în care s-a produs accidentul şi al potenţialului de periculozitate existent. Dacă au fost
scurgeri toxice de gaze sau fluide, pericol de explozie, pericol de contaminare biologică, etc.
Toate aceste date trebuie prezentate corect, exact şi explicit pentru a înţelege cât mai corect
situaţia reală.
De asemenea, se va răspunde clar la toate întrebările puse de dispecerul serviciului apelat. Dacă
salvatorul nu este singur, atunci acesta se va ocupa de victimă în timp ce o altă persoană va anunţa
serviciul naţional de urgenţă. Dacă este un singur salvator, în prezenţa unui pacient care nu respiră,
acesta va trebui să părăsească pacientul şi să solicite ajutorul după care se va întoarce imediat şi va
începe RCP. Excepţie de la această regulă face situaţia în care pacientul este copil sau dacă cauza
stopului o reprezintă asfixia prin strangulare sau înecul, situaţie în care se face de la început resuscitare
aproximativ 1 minut şi apoi se solicită ajutor.
În România Serviciul Naţional de Urgenţă răspunde la telefonul 112, apelabil chiar în
condiţiile în care abonatul nu mai are cont pe cartelă la serviciul telefonic mobil.
Deosebit de importantă este siguranţa salvatorului. În afară de interdicţia de a intra într-un
perimetru nesigur, salvatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a-şi proteja propria viaţă sau sănătate. În
principiu este recomandabil să se evite contactul direct cu victima. Secreţiile victimei, pot transmite
afecţiuni deosebit de periculoase cum ar fi virusul hepatitei B, HIV etc. Se recomandă ca salvatorul să
poarte mănuşi chirurgicale de protecţie, să se spele frecvent pe mâini, să foloseasecă truse speciale de
ventilaţie gură-gură, gură-nas prevăzute cu un câmp special care să evite contactul direct cu gura
victimei (fig.3), sau chiar un costum de protecţie dacă acest lucru este posibil.

Fig.3. Dispozitiv special cu protecţie pentru ventilaţia gură-gură.

Capitolul 2.
Hipoxia cerebrală
Celula neuronală din cortexul cerebral este celula cea mai sensibilă la hipoxie din organism. Spre
deosebire de muşchiul miocardic care rezistă la o perioadă de hipoxie de aproximativ şase ore, neuronul
după o ischemie de 3-4 minute prezintă leziuni ireversibile.
Motivele pentru care celula nervoasă este atât de sensibilă la hipoxie sunt următoarele:
are metabolism anaerob limitat;
nu poate face rezerve de oxigen;
rezervele de AdenozinTriPhosphat (ATP) sunt epuizate după 4-6 minute de lipsă a
fluxului sanguin şi se refac după aproximativ 6 minute de circulaţie cerebrală eficientă.

Hipoxia cerebrală în mod normal este compensată prin vasodilataţie cerebrală şi creşterea
fluxului sanguin.
Pentru a evita sechelele neurologice permanente, resuscitarea trebuie începută cât mai repede
posibil.
Studiile pe animale sugerează că pentru a obţine rezultate neurologice bune în condiţii de
normotermie, refacerea circulaţiei cerebrale trebuie să aibă loc în aproximativ 10-15 minute de asistolie.
PRIMUL AJUTOR LA PACIENTUL COMATOS
Stabilirea stării de conştienţă a pacientului:
Stabilirea stării de conştienţă se face prin stimularea verbală a pacientului, prin întrebări simple
care presupun răspunsuri simple.(fig. 4)

Fig.4 Stabilirea stării de conştienţă

Fig. 5. Hiperextensia capului şi evaluarea
prezenţei repiraţiei spontane

Dacă pacientul răspunde coerent la întrebări se consideră conștient și se va așeza într-o poziție
cât mai confortabilă în așteptarea ajutorului calificat. În tot acest timp,va fi atent supravegheat pentru a
evita o eventuală alterare ulterioară a stării de conștiență.
Dacă pacientul nu răspunde coerent la întrebări, se va verifica dacă victima respiră spontan sau
nu. Se va observa mişcarea toracelui, se va apropia faţa sau urechea salvatorului de gura victimei (fig.5).
A. PACIENTUL CARE RESPIRĂ SPONTAN
Dacă victima respiră spontan, se va verifica din nou permeabilitatea căii aeriene superioare şi se
va aşeza victima în poziţia de securitate numită „poziţia de securitate în aşteptare a pacientului comatos‖
care permite menţinerea căii aeriene permeabilă fără riscul de aspiraţie pulmonară. (fig.6). Această
poziţie previne alunecarea limbii pe peretele posterior al faringelui, cu obstrucţia consecutivă a căii
respiratorii, asigură stabilitatea pacientului, abordarea căii respiratorii şi drenajul liber al secreţiilor din
cavitatea bucală. Pentru a se permite circulaţia periferică în membrul superior decliv, decubitul lateral
drept va trebui schimbat cu cel stâng după 30 minute.
În această poziţie va rămâne până la venirea ajutorului calificat. Salvatorul are obligaţia să
verifice periodic starea victimei.

Fig. 6 Poziția de securitate a unui pacient care respiră spontan
B. PACIENTUL CARE NU RESPIRĂ SPONTAN - se va recurge de urgenţă la:
1.
Dezobstrucţia căii aeriene superioare.
1.1. Mecanismul prin care se realizează de obicei obstrucţia căii aeriene superioare la o persoană
comatoasă, constă în relaxarea structurilor limbii care datorită poziţiei de decubit dorsal se va aplica pe
faringele posterior – acest mecanism se mai numeşte impropriu ‖căderea limbii‖ (fig.7A) .

Fig. 7A

Fig. 7B

Fig 7A Obstrucția
aeriene superioare
prin
Tehnica căii
de dezobstrucţie
neaparativă
relaxarea musculaturii linguale

Fig.7 B Hiperextensia
a căii aeriene
superioare:capului
Dezobstrucţia constă în hiperextensia capului cu tracţionarea anterioară a limbii
Dupa www.wikipedia.org

Dezobstrucţia constă în hiperextensia capului cu tracţionarea anterioară a limbii de pe faringele
posterior şi eliberarea căii aeriene superioare (fig. 7B)
1.
Hiperextensia capului:
- fără a modifica poziţia iniţială(dacă este posibil), o mână se aşează pe fruntea pacientului iar
cealaltă mână sub bărbie şi se face hiperextensia capului.(fig 8)

Fig.8. Hiperextensia capului

Manevra Esmarch

Manevra Safar

în cazul în care hiperextensia capului nu este suficientă, se recurge la tripla manevră Safar
formată din:
a.
hiperextensia capului;
b.
subluxaţia anterioară a mandibulei din articulaţia temporo-mandibulară;
c.
întredeschiderea gurii
-

- dacă se bănuieşte un traumatism al coloanei cervicale hiperextensia este periculoasă. În
această situaţie se recomandă simpla subluxaţie anterioară a mandibulei (manevra Esmarch) formată
din:
a. subluxația anterioară a mandibulei
b. întredeschiderea gurii
Tehnica de dezobstrucţie aparativă a căii aeriene superioare:
În practică există mai multe aparate şi dispozitive care susţin calea aeriană superioară liberă. În
trusa de prim ajutor este bine să existe :
a. Sonda oro-faringiană Guedel (fig.9) este un dispozitiv prezent în toate trusele de urgenţă ale
autovehiculelor, foarte util în practică. Este fabricat în mai multe dimensiuni în funcţie de vârsta şi sexul
pacientului. Prin introducerea sa realizează un conduct respirator artificial ce face legătura între exterior
şi faringele inferior.

Fig. 9. Sonda oro-faringiană Guedel
b. Tubul naso-faringian Robertazzi este un dispozitiv asemănător, doar că se introduce pe cale
nazală( fig. 10);
c. Masca laringiană Brain este unul din cele mai frecvent utilizate şi eficiente dispozitive
supraglotice, care permite ventilarea pacientului în condiţii optime (fig.11);
d. Combitubul este de asemenea un dispozitiv a cărei utilizare poate salva viaţa pacientului
(fig.12);

Fig.10. Tubul Robertazzi

Fig.11. Masca laringiană Brain

Fig.12. Combitubul. După http://www.medicalteamred.be
1.2. Obstrucţia căii respiratorii superioare printr-un corp străin:
a. Dacă obstrucţia căii respiratorii superioare este parţială şi produsă de un corp străin aspirat se
va încuraja victima să tuşească şi astfel se încercă înlăturarea sa ;
b. Dacă obstrucţia căii respiratorii superioare este completă, dezobstrucţia se va face prin:
introducerea unui deget în cavitatea bucală şi eliminarea corpului străin din faringe,
inclusiv fragmente dentare,
- ―tusea artificială‖ - o metodă prin care se elimină corpii străini aspiraţi şi opriţi la nivelul
laringelui. Principiul este creşterea bruscă a presiunii intratoracice cu expulzia corpului străin din
laringe.
Există două situaţii clinice:
a. Pacientul conştient:
- se vor aplica până la cinci lovituri cu podul palmei în regiunea interscapulară, încercându-se
eliminarea corpului străin,
- dacă nu se reuşeşte se va recurge la compresiunea abdominală în regiunea subxifoidiană metoda Heimlich (vezi caietul de lucrări practice).
b. Pacientul inconştient:
- dacă pacientul devine inconştient, musculatura laringiană se relaxează şi permite în general
trecerea aerului pe lângă obstacol;
- se va aşeza pacientul în decubit dorsal, se va face hiperextensia capului, iar dacă nu respiră
spontan se va iniţia ventilaţia artificială cu două insuflări. Se poate încerca ventilarea eficientă a
pacientului (obţinerea a două ventilaţii eficiente) prin administrarea de până la 5 insuflări, după care se
vor căuta semnele prezenţei circulaţiei periferice;
- dacă ventilaţia artificială este în continuare imposibilă iar pacientul nu prezintă circulaţie
periferică, se va începe masajul cardiac extern. Acesta are rolul de a menţine oxigenarea ţesuturilor, iar
prin presiunea care se realizează intratoracic poate produce expulzia corpului străin şi dezobstrucţia căii
respiratorii (compresiunile abdominale nu se recomandă în această situaţie);
- după 15 compresiuni se verifică gura pacientului pentru a evacua eventualii corpi străini care
au fost eliminaţi;
- dacă corpul străin a putut fi eliminat se va controla prezenţa semnelor circulatorii şi se va
continua masajul cardiac extern şi ventilaţia până la reluarea respiraţiei şi activităţii cardiace spontane;
- dacă corpul străin nu a putut fi mobilizat, se va face cricotirostomia de urgenţă.
Cricotirostomia percutană este o metodă invazivă care se va folosi doar în situaţii speciale în
care nu putem ventila şi oxigena pacientul; este o metodă utilă în obstrucţia completă a căii aeriene

superioare când metodele standard de dezobstructie au dat greş (fig. 13). Este salvatoare la pacienţii care
au aspirat corpi straini ce obstruează complet calea aeriană superioară, sau la cei cu tumori ale căilor
aeriene, fracturi laringiene sau injurii oro-faciale.
- Tehnică: - se aşează un sul sub umerii pacientului, reanimatorul se aşează în
partea stângă, se stabilizeză traheea cu mâna dreaptă şi se palpează membrana
cricotiroidiană cu indexul mâinii stângi ;
- se deschide membrana cricotiroidiană printr-o incizie verticală la acest nivel în
care se poate introduce fie o canulă specială sau se poate introduce orice
dispozitiv improvizat prin care se poate scurtcircuita calea aeriană superioară
şi oxigena pacientul.

Fig. 13. Cricotiroidotomia
Atenţie !!! Traheostomia de urgenţă efectuată de personal necalificat nu este o măsură
recomandată datorită multiplelor complicaţii care pot apare şi lipsei aparaturii de specialitate.
2.Ventilaţia artificială (2)
Diagnosticul:
Se urmăreşte cu atenţie prezenţa respiraţiei spontane.
Conduita recomandată pentru a pune diagnosticul de stop respirator este cel din protocolul de
mai jos.
a. Priveşte – vezi dacă toracele se mişcă sau nu,
b. Ascultă – ascultă cu atenţie dacă se aud sunete respiratorii sau de obstrucţie superioară
(dispnee inspiratorie);
c. Simte – apropie faţa de gura pacientului pentru a simţi mişcarea aerului din timpul
respiarţiei.
Actuala modificare adusă protocolului de resuscitare propune ca la pacienţii la care stopul
cardiac nu s-a produs prin suferinţă hipoxică primară (asfixie), ventilaţia artificială nu este obligatorie în
primele minute de resuscitare, rezultatele fiind similare atunci când se face asociat ventilaţie –
compresiune sau numai masaj cardiac extern. ( 3) . Această indicaţie se motivează atât prin rezultatele
obţinute şi care sunt asemănătoare ambelor metode şi prin protecţia necesară reanimatorului în timpul
contactului cu o victimă necunoscută.
Modalităţi de efectuare:
a. Aparativ – cu ajutorul ventilatorului sau balonului Ambu;
b. Neaparativ - cu aer expirat de reanimator (gură-gură, gură-nas).
Tehnică:
a. timpul de insuflare 1 secundă;
b. volumul de insuflare este de 400-500 ml (6-7ml/kg)
c. frecvenţa 10 insuflări / min. la adult.

Mecanism:
Foloseşte aerul expirat din spaţiul mort anatomic al reanimatorului care conţine 16-18% O2.
Atunci când inspirăm aer proaspăt capătul distal al coloanei rămâne la nivelul cavităţii bucale, faringelui
şi traheei, porţiune unde nu se produc schimburi gazoase (conţine 16-18% O2); când expirăm spre
pacient, capătul distal devine proximal în căile aeriene ale pacientului şi eliberează alveolele pacientului
oxigenul conţinut.
Ventilaţia neaparativă:
se face hiperextensia capului urmată de pensarea nasului cu mâna sprijinită pe frunte, se
deschide puţin gura victimei cu bărbia ridicată în hiperextensie şi se lipeşte gura reanimatorului de a
victimei (gură-gură), (vezi caietul de lucrări practice)
ventilaţia ―gură-nas‖ se face prin hiperextensia capului urmată de lipirea buzelor
reanimatorului de narinele victimei şi insuflarea volumului de aer.În tot acest timp gura victimei se
menţine închisă.
durata insuflării este de 1 secundă urmărind mişcările toracelui,
expirul este pasiv şi se realizează prin eliberarea gurii victimei,

Fig. 14. Ventilatia gura la gura
2.

Masajul cardiac extern (MCE) (2):

Etiologia stopului cardiac
1. suferinţa ischemică a miocardului (IM)- 50% din totalul deceselor(SUA);
2. embolia pulmonară;
3. dezechilibrele electrolitice (potasiu, calciu);
4. hipoxia şi hipercapnia;
5. hipotensiunea;
6. oprire cardiacă reflexă vago-vagală;
7. hipotermia;
8. reacţia anafilactică;
9. tulburări de ritm;
10. electrocutarea;
11. tamponada cardiacă;
12. supradozări medicamentoase.
Tulburările de conducere ECG care stau la baza stopului cardiac sunt:
Fibrilaţia ventriculară- produsă de ischemia miocardică, este cauza cea mai frecventă de
stop la adult (60%) şi are cel mai bun prognostic;
Asistolia – apare aproximativ în 30% din cazuri şi se datorează în principal hipoxiei,
şocului hemoragic sau reflexului vago-vagal (mai frecvent la copil);

Disociaţia electromecanică apare într-o largă gamă de afecţiuni miocardice, frecvent în
embolia pulmonară, tamponada cardiacă , pneumotorace, hipoxie, hipovolemia, hipo/hiperpotasemia,
hipotermia, afecţiuni toxice etc.);
Tahicardia ventriculară fără puls periferic – trebuie diferenţiată de tahicardia cu puls,
care are o altă abordare.

Semnele clinice ale stopului cardiac:
a.
Pierderea conştienţei, apare în 10-15 secunde de la stopul cardiac,
b.
Apneea sau gaspingul respirator,
c.
Paloarea însoţită de cianoză,
d.
Absenţa pulsului la carotidă,
e.
Midriaza fixă (poate avea și alte cauze)
Evaluarea pulsului prin palparea arterei carotide este uneori dificilă datorită unor caracteristici
anatomice paticulare (persoane obeze, gât scurt, etc.). Din acest motiv este indicat să nu se palpeze mai
mult de 10 secunde. Dacă nu se poate stabili cu certitudine prezenţa sau absenţa pulsațiilor, atunci se va
începe imediat resuscitarea.
În prezent se recomandă mai ales pentru personalul neexperimentat, schimbarea termenului
”verificarea pulsului” cu cel de “căutarea semnelor circulatorii“. Astfel se consideră că este mai
importantă evaluarea circulaţiei periferice (culoarea tegumentelor, apariţia cianozei la periferie etc.)
precum şi a semnelor vitale, față de palparea îndelungată a carotidei.
Dacă prezenţa semnelor vitale este incertă se va începe imediat masajul cardiac extern (MCE).
NU !! Auscultaţia cordului sau măsurarea TA (se pierde timp preţios).
Reuşita în resuscitare depinde de :
1. reînceperea aprovizionării creierului cu oxigen în primele 4 minute;
2. reluarea activităţii cordului în primele 8-10 minute;
3. locul producerii stopului;
4. numărul de salvatori;
5. cauza stopului cardiac

Tratament
Obiectivele tratamentului sunt reluarea activității cardiace, refacerea circulaţiei sistemice şi
cerebrale şi oxigenarea creierului.
Pentru aceasta se pune un accent deosebit pe începerea cât mai rapidă a manoperelor de
resuscitare, a defibrilării cordului precum şi reducerea la minimum a perioadelor de oprire a masajului
cardiac extern.
Fiziologia circulaţiei în timpul MCE
a. Teoria pompei cardiace - cordul este comprimat cu fiecare depresie a sternului între acesta şi
coloana vertebrală, fiecare compresie pompând sânge în circulaţie.
b. Teoria pompei toracice - fiecare compresie a toracelui creşte presiunea intratoracică ce se
transmite vaselor mari. Arterele care au un perete elastic gros reţin şi transmit această presine în timp ce
venele care au un perete subţire se colabează. Rezultă un gradient de presiune între artere şi vene şi
astfel sângele circulă prin sistemul circulator.
Parametri realizaţi :
a. 15- 33% din debitul cardiac normal;
b. 50-90% din perfuzia cerebrală normală;
- tensiunea arterială sistolică (TAS) aproximativ 100 mm.Hg;

- tensiunea arterială diastolică (TAD) sub 10 mm.Hg;
c. tensiunea arterială cerebrală (TAC) aproximativ 40 mmHg;
d. fluxul sanguin carotidian (FSC) 20 – 30 %.
Tehnică:
1. durata compresiunii egală cu relaxarea
2. frecvenţă-100 compresiuni/min
3. mijlocul sternului cu o deplasare sternală de 5-6 cm.
4. timpul compresiune/relaxare = 50/50
Pentru executarea MCE se procedează în felul următor :
a. se aşează podul palmei de la o mână în porţiunea centrală a sternului cu degetele ridicate
pentru a fi sigur că nu se apasă pe coaste. Palma celeilalte mâini se aplică peste prima cu degetele
încrucişate sau suprapuse;
b. poziţia reanimatorului va fi aplecată peste victimă cu antebraţele întinse în continuarea
braţelor, perpendicular pe toracele victimei iar apoi se comprimă sternul cu ½- ⅓ din diametrul anteroposterior al toracelui
c. Se va schimba reanimatorul dacă este posibil la fiecare 2 minute.

Fig. 15 Masajul cardiac extern
Raportul MCE : Ventilaţie
În prezent se consideră că la pacientul cu calea respiratorie nesecurizată (neintubat) la care
ventilaţia trebuie oprită pe timpul compresiunii cardiace (ventilaţie sincronă) raportul
optim compresiune/ventilaţie este 30/ 2. S-a dovedit că acest raport produce cea mai bună
oxigenare a ţesuturilor (4).
La pacientul cu calea respiratorie securizată, compresiunile se vor face simultan, astfel că nu trebuie să
se sincronizeze compresiunile cu ventilaţia (ventilaţie asincronă). Se vor executa 100 de compresiuni şi
10 ventilaţii/min. fără oprire.
Concluzia actuală este că:

1. Raportul compresiune/ ventilaţie = 30/2 indiferent de numărul de reanimatori
sau 100 compresiuni şi 10 ventilaţii/min. constituie cel mai bun compromis
dintre circulaţie şi oxigenare.
2. Resuscitarea se începe cu MCE şi apoi cu ventilaţia.
3. În primele minute de resuscitare, MCE efectuat singur este la fel de eficient
ca şi cel combinat cu ventilaţia.
Masajul cardiac extern (MCE) nu se va opri în timpul resuscitării decât pentru defibrilare şi o
foarte scurtă verificare a ritmului şi eficienţei defibrilării.
Este foarte important ca timpul de oprire al masajului cardiac să fie extrem de scurt (secunde).
Dezobstrucţia căii aeriene superioare, ventilaţia artificială gură/gură, gură/nas şi masajul
cardiac extern fac parte din suportul vital bazal sau RCP şi este esenţial pentru reuşita
reanimării să fie iniţiate cât mai repede în lanţul primului ajutor.
Stopul cardiac la copil (2)
Majoritatea autorilor sunt de acord că aplicarea ghidurilor pentru adulți este eficientă și în cazul
copilului.
Totuși, există particularități ale resuscitării specific copilului.
Perioada copilăriei se împarte în perioada de sugar ( perioada 0-1 an) și perioada de copil mare
(1 an-pubertate). Pubertatea se definește printr-o categorie de modificări endocrino-metabolice majore
care apar la vârste diferite( în general peste vârsta de 8 ani) .
Evaluarea stării copilului se va face rapid printr-un examen general în 10 secunde. Se va verifica:
- Starea de conştienţă ( nu se va mişca copilul cu fractură de coloană cervicală);
a. dacă răspunde în orice mod, se va aşeza într-o poziţie de securitate verificată periodic şi
se va aştepta ajutorul;
b. dacă nu răspunde:
1. se va cere ajutor
2. dezobstrucția căii respiratorii superioare;
- Mişcările toracelui
- Sunetul respiraţiei
Dacă respiră normal se așează copilul în poziţia de securitate şi se verifică periodic;
Dacă nu respiră sau are o respiraţie agonică ( gasping).
a. Dezobstrucţia căii aeriene superoare;
b. ventilaţie – iniţial: 5 insuflări, fiecare insuflare de aproximativ 1-1.5
sec.
- Prezența activității cardiace
Prezenţa pulsului se verifică la artera carotidă pentru copiii mari, artera brahială la sugari ( sub 1 an),
şi artera femurală pentru copii şi sugari - nu poate reprezenta singură o metodă de diagnostic.
Diagnosticul se completează cu examen clinic ( nu mai mult de 10 secunde) pentru a observa dacă:
a. are sau nu semne de circulaţie periferică (extremități, mucoase cianotice, tegumente marmorate
etc. ).
Este dificil de evaluat prezenţa pulsului la copil în mai puţin de 10 sec.
În urma examenului clinic:
A. Dacă se detectează semne de circulație:
- se continuă suportul respirator până când copilul poate să respire singur spontan eficient;
- se așează în decubit lateral dacă rămâne inconștient;
- se reevaluează frecvent.
B. Dacă nu se detectează semne de circulație ( nu are puls, sau are sub 60 bătăi/min. sau nu ești
sigur) start MCE
Din punct de vedere electrocardiografic stopul cardiac în pediatrie este caracterizat prin

aceleași două grupe de tulburări de conducere ca și în cazul adultului:
1. fibrilaţia ventriculară (FV ) şi tahicardia ventriculară(TV) fără puls;
2. alte tulburări de ritm (asistolie, disociaţie electromecanică) .
Spre deosebire de adult la care fibrilaţia ventriculară este cea mai des întâlnită aritmie,
la copil asistolia este tulburarea de ritm aflată pe primul loc;
Asistolia este extrem de periculoasă, supravieţuirea fiind foarte scăzută (< 10%), sau cu
afectare neurologică permanentă.
Tehnica resuscitării cardiorespiratorii la copil
!!! Dacă ați uitat cumva protocolul de resuscitare specific copilului, veți efectua pe cel de la adult.
MCE se face in treimea inferioara a sternului. Se va găsi baza apendicelui xifoid și se măsoară un deget
cranial. Frecventa este de 100 compresiuni /min. Reanimatorul fără o instrucţie solidă în domeniul
resuscitării va utiliza un raport masaj/ ventilaţie 30-2. Pentru profesionişti, la copilul cu vârsta până la
pubertate, raportul va fi 15/2. După 15 compresiuni, se dezobstruează calea respiratorie superioară și se
administrează două ventilații. Frecvenţa compresiunilor va fi întotdeauna 100/min. Dar nu mai mult de
120/min.
La sugari un singur reanimator va face MCE cu vârful a două degete de la aceeași mână. Daca sunt doi
reanimatori se face cu policele ambelor mâini iar palmele încercuiesc toracele sugarului. Depresia
sternului se va face cu aproximatv 1/3 din grosimea toracelui copilului (4 cm la copilul mic şi 5 cm la
copilul mare).
La copilul peste 1 an, se poate face masajul cu o mână iar cu cealaltă aplicată pe fruntea copilului
imobilizindu-l și menținând hiperextensia, sau cu două mâini.
Se va continua resuscitarea până când:
- copilul prezintă semne de viața;
- vine ajutor calificat;
- reanimatorul obosește.

Fig. 16 Ventilatia gura-la-gura Fig. 17 Masajul cardiac la noula copil
nascut

Fig 18. Masajul cardiac cu o
mână

Solicitarea de ajutor:
Este obligatoriu să se cheme ajutor cât mai repede cu putință.
Dacă sunt doi reanimatori, unul începe resuscitarea iar celălalt cheamă ajutor.
Daca este prezent un singur reanimator resuscitarea se va face aproximativ 1 minut înainte de a solicita
ajutor.
Un paragraf aparte trebuie spus despre obstrucția căii aeriene superioare cu un corp străin, întâlnită
foarte frecvent în etiologia stopului cardiac la copil.
Examenul obiectiv poate să arate:
- copil conștient în apnee inspiratorie și care nu poate să tușească, la care se vor administra de urgență 5
lovituri în spate sau 5 compresiuni ( toracice pentru sugari, abdominale pentru copiii peste 1 an.)
- copil inconștient în apnee inspiratorie se vor face de urgență 5 respirații și se va începe CPR. Dacă nu
se poate relua permeabilitatea căii aeriene superioare, se va evalua rapid cazul și se va opta pentru o
cricotirostomie de urgență.
- Copilul care poate tuși eficient - se va încuraja tusea până când obstrucția va fi înlăturată.

La copil se acceptă ca și metode de creștere a presiunii intratoracice în vedera dezobstrucției căii aeriene
superioare:
- lovitura toracica posterioră;
- compresiunea toracică;
- compresiuea abdominală.
In majoritatea situațiilor pentru dezobstrucție este necesar mai mult de o tehnică.
Nu se poate preciza ordinea in care se pot folosi.
Atenție, datorită coastelor orizontalizate ale copilului mic și ale sugarului, organele abdominale sunt mai
expuse și pot fi lezate cu ușurință.
Medicamentele utilizate în resuscitarea la copil sunt aceleași cu ale adultului.
Stopul cardiac la gravidă
Întotdeauna, indiferent de amploarea accidentului în care este implicată gravida, aceasta va trebui
transportată la spital și ținută sub supraveghere medicală de două persoane care să se implice în
resuscitare, dintre care unul trebuie să fie medical obstetrician și eventual un neonatolog.
!!! Principiul general acceptat care vizează deontologia resuscitării la gravid este de a salva cu prioritate
viața mamei.
Particularităţile RCP la gravidă:
a. risc crescut de regurgitare şi vărsături
b. modificări respiratorii datorate sarcinei
c. înlocuirea decubitului dorsal cu cel lateral stâng- datorită sindromului de venă cavă
inferioară;
d. datorită incidenţei crescute a intubaţiei dificile( îngroșarea gâtului, dimensiunile pieptului,
edemul glotic), intubaţia orotraheală trebuie efectuată după 15 minute de resuscitare.
e. resuscitarea și intubația trebuie asigurată prin manevra Selik
f. extragerea de urgenţă a fătului prin operaţie cezariană (dacă mama este în trimestrul trei de
sarcină iar resuscitarea nu are succes în primele 5 minute). La o varsta gestationala de 2023 saptamani, cezariana se efectueaza in scopul resuscitarii mamei. La o varsta gestationala
> 24-25 saptamani, cezariana se efectueaza in scopul resuscitarii atat a mamei cat si a fatului
Tehnica de masaj cardiac extern presupune efectuarea acestei manevre în decubit semilateral stâng
pentru a evita compresia venei cave inferioare produsă de relaxarea uterului gravid.

Capitolul 3
URGENŢE LEGATE DE MEDIUL INCONJURATOR
a.
PRIMUL AJUTOR ÎN ARSURI
b.
PRIMUL AJUTOR ÎN HIPOTERMIE
c.
PRIMUL AJUTOR ÎN SITUAŢII SPECIALE (ELECTROCUTARE ; ÎNEC ;
SPÂNZURARE)
d.
PRIMUL AJUTOR ÎN STAREA DE RĂU DE ÎNĂLȚIME ȘI MIȘCARE
Primul ajutor în arsuri :
Introducere
Definiţie: Arsura apare în condiţiile acţiunii temperaturilor crescute (peste 40° C) asupra
tegumentelor şi a căilor aeriene. Acţiunea poate fi prin căldură directă, radiaţie sau flamă electrică.
Trebuie avut în vedere că pacientul ars este un politraumatizat, care pe lângă arsura propriu-zisă
poate avea şi alte leziuni produse prin cădere, lovire, etc. În ultimii ani tratamentul arsurilor a devenit
mai complex şi mai eficient, astfel că arsurile care interesează o suprafaţă mare tegumentară (60-80%) şi
care iniţial nu aveau nici o şansă de vindecare, în prezent au un prognostic favorabil. Un studiu recent

efectuat în Belgia a demonstrat o scădere a mortalităţii la pacienţii cu arsuri peste 40% în ultimii 7 ani
de la 4.1% la 3.7% (5).
Evoluţia ulterioară a pacienţilor arşi depinde în mare măsură de primele măsuri terapeutice
întreprinse încă de la locul accidentului.
Fiziopatologie
Modificările fizio- patologice care apar în cazul arşilor sunt date de:
1. acţiunea temperaturilor extreme asupra ţesuturilor;
2. inhalarea de fum care conţine substanţe toxice rezultate în urma combustiei (aldehide acid
clorhidric, cianide);
3. intoxicaţia cu monoxid de carbon (CO).
Modificări locale
Modificările fiziopatologice constau în modificarea arhitecturii ţesuturilor arse care duce la
creşterea imediată a permeabilităţii capilare. Se produce extravazarea apei şi proteinelor (exsudat) din
spaţiul intracapilar spre exterior, având ca rezultat scăderea presiunii oncotice capilare şi creşterea celei
interstiţiale. Aceasta va duce la o şi mai mare deplasare a apei din capilar spre ţesuturi cu formarea
edemului interstiţial care se constituie în primele ore şi atinge un maxim la 24 de ore postarsură.
Mărimea totală a edemului interstiţial va depinde de tipul arsurii şi de amploarea resuscitării.
La producerea stazei locale, în primele minute sau ore de la arsură, participă şi formarea
endoluminală de microtromboze, trombi de fibrină, apariţia de neutrofile şi încetinirea circulaţiei.
În zonele arse odată cu pierderea barierei tegumentare se pierde şi funcţia de termoreglare şi
conservare a căldurii şi umidităţii pe care o îndeplinesc tegumentele indemne.
Diagnosticul
Gravitatea arsurilor trebuie stabilită din primul moment. Diagnosticul iniţial, chiar dacă nu este
definitiv, poate să ne ofere o imagine despre măsurile terapeutice imediate. În faţa unei arsuri trebuie în
primul rând să evaluăm gravitatea acesteia.
Gravitatea arsurii depinde de:
a.
Agentul de producere: (flacără, lichid fierbinte, radiație, etc.)
b.
Suprafața arsă: evaluarea inițială la fața locului va evalua suprafaţa aproximativă a
arsurii. Există formule speciale care permit o rapidă evaluare. În funcţie de suprafaţă arsurile se împart
în uşoare care nu depășesc ca și suprafață podul palmei victimei(fig.11)., și arsuri grave care sunt mai
mari decât aceasta. O formulă simplă utilizată frecvent în practică este cea bazată pe‖ regula lui 9‖
(fig.12).
c.
Profunzimea arsurii. Este dificil de efectuat la prima evaluare. Contează foarte mult
culoarea suprafeței arse. Dacă culoarea tegumentelor arse este roșie și sensibilă la atingere este o arsură
superficială numai a epidermei, de gradul I cu un prognostic bun. Prezenţa flictenelor agravează
prognosticul şi presupun că arsura a cuprins şi stratul al doilea al tegumentelor derma. Flictenele cu
lichid transparent înseamnă o arsură de gradul II, iar flictenele cu lichid hemoragic o arsură de gradul III
. Dacă arsura este neagră și insensibilă la palpare înseamă o arsură prfundă IV care a cuprins în
întregime şi hipoderma.(fig.13)
d.
Localizarea arsurii. Dacă este la nivelul feței, extremității craniene sau perineului este
mai gravă decât la nivelul membrelor.
e.
Complexitatea arsurii. Dacă la plaga tegumentară se asociază și arsura căilor aeriene sau
cavității bucale, sau intoxicația cu gaze arse, gravitatea arsurii crește.
Tratament:
a. Scoaterea victimei din perimetrul periculos cât mai repede. Nu se va uita nici un moment că
focul poate fi periculos şi pentru salvator nu numai pentru victimă.
b. Protejarea victimei de injuria termică. Dacă este vorba de foc deschis sau lichide fierbinţi,
există posibilitatea ca hainele victimei să se aprindă sau să se îmbime cu lichidul fierbinte. În acest caz,
trebuie stins focul care a cuprins hainele victimei. Aceasta se face prin acoperirea victimei cu o pătură

sau alt dispozitiv care poate înăbuşi flăcările. De asemenea victima este încurajată să se rostogolească în
încercarea de a înăbuşi focul. Se mai poate utiliza şi stingătorul cu spumă pe care îl avem la maşină sau
în diferite incinte. Victima va fi sfătuită să-şi protejeze faţa şi căile aeriene superioare.
c. Dezbrăcarea hainelor arse sau îmbibate cu lichid fierbinte.
d. Suprafeţa arsă se introduce sub un jet de apă rece cât mai repede posibil, timp de 10 - 20
min.(10 -15 grade C). Apa este bine să fie curgătoare, fără să producă o presiune prea mare pe zona arsă.
Dacă zona este mare, se recomandă ca expunerea să nu depăşească 5 minute evitandu-se astfel răcirea
excesivă a victimei. (fig.14) Rolul acestei manevre este pe de-o parte de a răci zona arsă, şi totodată
presiunea exercitată de jetul de apă (care nu trebuie să fie excesivă) va reduce formarea edemului local.
f. Nu se vor administra local loţiuni sau creme de nici un fel; se va evita utilizarea soluţiilor de
neutralizare a agentului chimic, până la venirea personalului medical.
g. Se va face un pansament curat sau steril a zonei pentru a preveni suprainfecţia şi
traumatismele ulterioare ale zone.
h. Dacă este vorba de o arsură extinsă gravă, care este însoţită de insuficienţă respiartorie,
salvatorul trebuie să culce victima în poziţia de siguranţă şi să asigure repirația corectă.
i. Salvatorul trebuie să evalueze periodic la câteva minute starea victimei pentru a putea acţiona
rapid în cazul alterării respiraţiei sau stării de conştienţă.
j. Dacă starea victimei se alterează şi prezintă stop cardiac şi respirator, reanimatorul trebuie să
înceapă de urgenţă măsurile de resuscitare cardio-respiratorie conform protocolului;
k. În cazul în care avem de-a face cu o arsură chimică cu un acid, o bază sau altă substanţă
corozivă, scopul primului ajutor va fi acela de a limita, de a scurta contactul dintre victimă şi substanţa
chimică.
l. Victima trebuie să fie scoasă cît mai repede posibil din mediul periculos.
m. În unele situaţii speciale, poate fi necesar să se consulte telefonic un medic de urgenţă care va
da indicaţii de prim ajutor.
n. În faţa unei victime care prezintă arsuri grave, salvatorul trebuie să solicite cât mai repede
ajutorul medical autorizat

Fig. 19

Fig. 20. Regula lui 9
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Fig. 21. Interesarea straturilor tegumentului în arsură

Fig. 22. Răcirea suprafeţei arse sub jet de apă rece

Primul ajutor în degerături (hipotermie)
Degerăturile apar datorită expunerii prelungite la frig mai ales în zonele cu vascularizaţie precară
cum este cazul extremităţilor (degetele de la mâini şi picioare, faţă, nas, pavilionul urechii).
Semne clinice:
Tegumentele devin albe, şi apare o senzaţie de înţepătură sau arsură.
In continuare partea expusă devine amorţită şi rigidă. Apoi, zona prezintă un edem moale cu
flictenă.
În funcţie de aspectul tegumentelor şi al flictenei, degerăturile se evaluează la fel ca şi arsurile în
trei grade de gravitate.
Gradul I se caracterizează prin tegumente palide;
Gradul II se caracterizează prin apariţia flictenei cu conţinut lichidian transparent;
Gradul III se caracterizează prin flictene hemoragice.
Factori predispozanţi:
Vântul şi umiditatea sunt două elemente care amplifică modificările pe care temperatura o
produce asupra tegumentelor.
La fel hainele şi încălţămitea inadecvată, prea subţire, fără protecţie termică şi care menţine
umiditatea extremităţilor.
Băuturile alcoolice şi substanţele toxice prin vasodilataţia pe care o produc pot accentua de
asemenea pierderea de căldură de către ţesuturi.
Primul ajutor ( 6):
În primul rând trebuie să protejăm victima de temperaturile scăzute ale mediului înconjurător.
Zona degerată trebuie încălzită treptat, progresiv. Se va evita încălzirea rapidă care poate duce la
o eliberare accentuată de mediatori ai inflamaţiei şi producere de trombi intravasculari.
Încălzirea se va face cu o sursă de căldură externă. Se interzice efectuarea de manopere brutale
cum ar fi frecarea energică, traumatizantă. Flictenele nu se vor rupe sub nici un motiv. Reâncălzirea
bruscă este mult mai periculoasă. Odată cu încălzirea, arteriolele se redeschid şi fluxul sanguin este
restabilit cu producerea unei hiperemii reactive. În degerăturile severe după această fază apar modificări
progresive trombotice.
Un istoric complet al evenimentelor este foarte util.Se va solicita ajutor medical, iar pacientul va
fi întotdeauna internat în terapie intensivă.
Extremităţile expuse, vor fi menţinute în poziţie ridicată până la spital.
Dacă pacientul este în stare de hipotermie cu o temperatură centrală sub 35 °C şi prezintă stop
cardiorespirator, resuscitarea se va face concomitent cu încălzirea victimei până la o temperatură
centrală normală (37 ° C) . Importantă este încălzirea prin administrarea de lichide calde ceea ce va
duce la creșterea temperaturii interne.
Atenţie!!! Trebuie avut în vedere că în condiţii de hipotermie (sub 35°C), resuscitarea poate fi
eficientă şi după o perioadă mai lungă de 20-30 min.
Primul ajutor în situaţii speciale (electrocutare, înec, spânzurare)
1.Primul ajutor în caz de electrocutare
Tratament:
1.Întreruperea sursei de curent- înainte de a ne apropia de victimă este prima şi cea mai
importantă măsură. Trebuie să avem în vedere că pentru a fi electrocutat nu trebuie doar să atingi cablul
electric. În jurul acestuia în cazul curentului industrial, sau în cazul curentului de înaltă tensiune, se

formează un câmp electric care poate produce electrocutare până la o distanţă de 20 de metri de cablul
respectiv. Dacă nu putem întrerupe curentul chemăm ajutor fără să ne apropiem de victimă.
Trebuie să fim siguri că victima şi reanimatorul sunt înafara acţiunii curentului electric.
2.CPR trebuie să înceapă precoce, şi se va face conform protocolului general. Având în vedere
frecvenţa mare a apariţiei fibrilaţiei ventriculare, vom solicita în mod deosebit un defibrilator.
3. tratamentul altor leziuni asociate. Nu trebuie să uităm că victimele unei electrocutări pot
prezenta şi alte leziuni prin cădere de la înălţime, fiind astfel potenţiali politraumatizaţi.
În cazul fulgeraţiei, deoarece energia curentului electric este extrem de mare violenţa şocului
este la rândul lui foarte mare, ducând la afectarea gravă a victimei. Măsurile de prim ajutor sunt
asemănătoare. Preventiv, atunci când suntem surprinşi de o furtună însoţită de descărcări electrice
trebuie să îndepărtăm tot ce înseamnă corpuri metalice şi să evităm adăpostirea sub arbori înalţi care pot
atrage şi transmite fulgerul.
2. Primul ajutor în caz de înec:
În cazul victimelor înecului, stopul respirator şi apoi cardiac se produce prin hipoxemie acută
provocată în majoritatea cazurilor de spasmul laringian reflex. O cantitate relativ redusă de apă pătrunde
în alveole la 10-15% dintre victime.
Tratament:
Ventilaţia artificială şi masajul cardiac se vor efectua cît mai repede posibil. Înecatul prezintă la
început stop respirator însoţit fie de activitate cardiacă foarte redusă (bradicardie şi vasoconstricţie
periferică) fie stop cardiac.
Pentru a preveni apariţia stopului cardiac ventilaţia artificială gură-gură, gură – nas trebuie
începută cât mai devreme, chiar înainte de a scoate victima din apă.
Dacă observăm că ventilarea victimei înecate nu se poate efectua chiar în condiţiile unei
hiperextensii corecte a capului, se va lua în considerare şi posibilitatea ca un corp străin să obstrueze
glota victimei. În această situaţie se va face manevra Heimlich care poate rezolva situaţia.
Dacă înecul apare ca urmare a săriturii în apă, se va lua în considerare o eventuală fractură de
coloană cervicală.
Internarea este obligatorie în toate cazurile.
În cazul înecaţilor în apă foarte rece, mai ales în cazul copiilor, recuperarea neurologică este
posibilă şi după o perioadă de imersie de 20-40 min.
3.
Primul ajutor în caz de spânzurare:
Tratamentul trebuie să fie iniţiat imediat.
Tăierea laţului de strangulare reprezintă prima măsură ce trebuie luată.
Atenţie!!! Nu se va tăia nodul laţului (se va tăia mai sus), acesta fiind important uneori pentru
raportul medico-legal.
Având în vedere că acest tip de accident poate afecta coloana vertebrală cu dislocarea vertebrelor
cervicale, se va aşeza victima în poziţie dorsală,cu protecţia regiunii cervicale, care se va stabiliza cu
ambele mâini în poziţie neutră.
RCP trebuie iniţiată imediat. În aceste situaţii se va începe cu ventilaţia artificială cât mai repede
posibil, înainte de iniţierea masajului cardiac. Aceasta deoarece afectarea primară este la nivelul
circulaţiei de la nivelul gâtului care se opreşte de la început cu încetarea circulaţiei cerebrale însoţită de
hipoxie cerebrală consecutivă.
De asemenea trebuie avut în vedere că spânzurarea în afara cauzelor accidentale sau de
omucidere, poate constitui un act de suicid, victima fiind fie într-o stare depresivă fie sub influenţa
băuturilor alcoolice sau medicaţiei sedative. Obținerea oricărei informaţii despre accident reprezintă o
prioritate şi trebuie efectuată întotdeauna. Înafară de cauza producerii strangulării informaţiile strânse
pot aduce date importante despre momentul spânzurării şi modul de producere.
Întotdeauna victima unei strangulări prin spânzurare, chiar dacă respiră spontan trebuie
transportată la spital.
Răul de mişcare şi de altitudine

Această senzaţie neplăcută apare la unele persoane atunci când călătoresc cu un mijloc de transport, din
cauza schimbărilor frecvente de viteză şi poziţie a vehicolului ( ex. la curbe)
Semnele clinice sunt: ameţeală, transpiraţii reci, paloare, greţuri, vărsături, care pot persista şi după
terminarea voiajului.
Conduita profilactică în răul de mişcare:
Strategii comportamentale:
trebuie să-ţi alegi un loc care să aibă o bună stabilitate şi în care amplitudinea mişcării este
redusă, în general la mijlocul vehicolului, sau în faţă.
-

concentreaza-te asupra unui punct indepartat si nu citi;
ţine capul nemiscat si sprijinit pe tetiera maşinii;
nu permite fumatul în preajma ta;
evită alcoolul; bea apă tonică
nu exagera cu mâncarea- mănâncă biscuiţi săraţi
ţine geamul deschis dacă se poate pentru a avea acces la aer proaspăt

Profilaxie medicamentoasă
antihistaminice: Meclazin (Emetostop), Cyclizine (Marezine), Dramamina
Răul de altitudine apare la altitudini mai mari de 2500m, mai ales la alpinişti şi la cei care
escaladează masive muntoase.
Semne clinice: ameţeli, greţuri, dureri de cap, lipsa apetitului, oboseală,confuzie, mers dezechilibrat
Cauza producerii răului de înălţime este scăderea concentraţiei de O2 în aerul inspirit la altitudini de
peste 2500m, şi urcatul rapid, fără a lăsa organismului timp de acomodare.
Profilaxie:
Respectarea înălţimii fiziologice. În escaladări deosebite trebuie să ne antrenăm şi chiar să avem o
sursă de oxigen cu noi. Urcatul peste 3000m trebuie făcut lent cu perioade de 48 de ore de
acomodare pentru fiecare 1000de m altitudine.
Medicamente cum ar fi acetazolamida, paracetamolul sau aspirina pot fi utile.

Capitolul 4
PRIMUL AJUTOR ÎN URGENŢE LEGATE DE MUŞCĂTURI ŞI ÎNŢEPĂTURI
OTRĂVITOARE PRODUSE DE ANIMALE
Animalele şi insectele otrăvitoare din această categorie au proprietatea de a produce afecţiuni
grave cu impotenţă relativă sau permanentă a unui membru şi chiar moartea victimei.
Efectul nociv se produce prin injectarea în corpul victimei a unei cantităţi variabile de toxic.
Odată ajuns în organism, toxicul produce o acţiune locală şi una generală.
a.
Acţiunea locală: În funcţie de structura chimică şi de tropismul toxicului, efectul local se
manifestă fie prin fenomene inflamatorii fie în unele cazuri prin leziuni complexe care duc până la
necroza ţesuturilor.
b.
Acţiuna generală: Efectul general poate apare fie prin acţiunea toxicului pe sistemul
nervos central sau periferic, ducând la paralizia musculaturii respiratorii cu stop respirator şi cardiac
consecutiv, fie pe sistemul hematologic ducînd la hemoliză, sau hemocoagulare exagerată. În cazurile
grave se poate produce chiar decesul pacientului. Cantitatea de toxic care poate produce decesul
victimei precum şi timpul în care survine acesta este variabil în funcţie de specia animalului sau insectei
respective.

In afara mecanismului toxic, un alt mecanism patogenetic declanşat de prezenţa toxicului în
organism îl reprezintă mecanismul alergic care pe cale imunologică poate declanşa reacţii
inflamatorii şi alergice a căror gravitate poate ajunge până la şoc anafilactic.
A.
PRIMUL AJUTOR ÎN ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE (6)
Semnele clinice locale sunt cele ale reacţiei inflamatorii: durere, arsură, edem, roşeaţă, prurit. La
indivizii hipersensibili apare şi o reacţie generalizată cu cefalee, vertij, şoc alergic sau anafilactic(edem
glotic şi generalizat, reacţie alergică tegumentară caracteristică, vărsături, fenomene de şoc anafilactic
(scăderea tensiunii arteriale, creşterea frecvenţei pulsului, bronhospasm cu insuficienţă respiratorie etc.)
ce pot merge până la stop cardiorespirator şi pierderea conştienţei.
Primul ajutor constă în:
Tratamentul local:
a.
Extragerea acului din tegumente. În cazul înţepăturii de albine, local rămâne acul insectei
care are ataşat o pungă cu venin din care se inoculează continuu. Acul nu se va scoate cu degetul
deoarece există riscul de a comprima sacul şi astfel să se elimine mai mult venin. Se va folosi fie unghia,
pensetă, un cuţit sau ac steril.
b.
Prevenirea suprainfecţiei prin spălarea regiunii cu apă şi săpun ,se va evita gratajul
regiunii care poate amplifica feomenele inflamatorii locale şi suprainfecţia regiunii.
c.
Reducerea reacţiei inflamatorii şi a pruritului local: se vor aplica comprese reci sau cu
alcool, sau un cub de gheaţă pentru câteva secunde, creme mentolate. Dacă înţepătura este de viespe se
recomandă comprese cu oţet diluat. Dacă este de albină comprese cu bicarbonat de sodiu (trei linguri
bicarbonat una de apă). Se mai pot încerca comprese cu amoniac în apă (1/5). La fel în cazul muşcăturii
de ţânţar, se recomandă să freci uşor locul cu un cub de gheaţă sau cu apă rece.
Există de asemenea loţiuni pentru administrare locală cu proprietăţi calmante antihistaminice,
care reduc inflamaţia locală şi astfel senzaţia de prurit.
Tratamentul general: dacă se observă prurit generalizat, semne de şoc anafilactic sau inflamaţia
se extinde şi la alte regiuni ale corpului (faţă, gură etc.) se recomandă de urgenţă administrarea de
antihistaminice orale sau i.v., adrenalină (0.3-05 ml sol. 1/1000 s.c.) preparate cortizonice
(Hemisuccinat de hidrocortizon 50-100 mg.)
În toate situaţiile în care apare reacţia generalizată trebuie chemat de urgenţă serviciul de salvare
iar pacientul trebuie internat într-un serviciu de terapie intensivă. În cazul în care este afectată calea
respiratorie superioară, administrarea de adrenalină şi cortizon este obligatorie. Se va lua în calcul şi o
eventuală intubaţie orotraheală(dacă avem posibilitatea) sau cricotirostomie de urgenţă.
Înţepătura produsă de păianjenul cafeniu care se găseşte mai ales în zonele nisipoase din
Dobrogea, poate produce necroza ţesuturilor invecinate, febră, frison, greţuri, vărsături, iar in cazurile
grave, anemie hemolitică,cu trombocitopenie.
Tratamentul nu prezintă particularităţi şi constă în prezentarea la medic cât mai repede cu
putinţă.

B.

PRIMUL AJUTOR ÎN MUŞCĂTURA DE VIPERĂ

Semne şi simptome :
Muşcătura poate fi diagnosticată prin evidenţierea a două înţepături simetrice, la 3-4 mm.
distanţă corespunzătoare colţilor veninoşi.
Simptomele constau în:
Semne locale: durere şi edem dureros în jurul leziunii, culoarea tegumentelor devine violacee şi
va cuprinde o porţiune întinsă din membrul afectat.
Simptome generale:
Semnul principal este şocul, urmat de transpiraţie, greţuri, tahicardie, paloare, puls filiform, insuficienţă
repiratorie acută, anxietate, vomă, tulburări de vedere, dificultăţi de respiraţie (tahipnee), hipersudoraţie
(transpiraţie excesivă), dureri abdominale, stop cardiorespirator la persoanele alergice la care se dezvoltă

şocul anafilactic. După aproximativ 24 de ore de la muşcătură apar hemoragii de diverse tipuri. În
cazurile neglijate, după 3-4 zile de la inocularea veninului poate surveni decesul victimei prin hemoragii
şi insuficienţă renală acută sau datorită distrugerii hematiilor din sânge.
Tratament
În prezența unei persoane muşcată de viperă sunt unele gesturi care trebuie făcute şi altele care
se vor evita.
Măsuri care trebuie aplicate de urgenţă:
1.
Victima va fi culcată în poziţie orizontală, relaxată. Se va evita agitaţia psiho-motorie
sau orice altă situaţie care poate mări frecvenţa cardiacă sau tensiunea arterială ;
2.
Se va aplica un garou din bandă elastică lată de câţiva centimetrii proximal de locul
muşcăturii. Acest garou se va mişca la fiecare oră proximal. Unii autori neagă eficienţa garoului
spunând că acesta nu împiedică absorbţia veninului şi în plus poate produce şoc de degarotare la
suprimarea sa bruscă ;
3.
Zona muşcată se va răci cu gheaţă sau apă rece ;
4.
Unii autori recomandă incizarea zonei muşcate şi efectuarea de compresiuni uşoare
menite să elimine din venin ;
5.
Se va aspira cât mai repede secreţia sero-sanghinolentă şi veninul din plagă cu o pompă
specială (Aspevenin) sau cu un mijloc imporvizat (piston + corp de seringă tăiat). Aspirarea cu gura
salvatorului nu este recomandată deoarece acesta dacă prezintă leziuni deschise la nivelul gurii prin care
poate pătrunde veninul, poate deveni la rândul său victimă ;
6.
Administrarea de antihistaminice;
7.
Administrarea de antiinflamatoare (ac. Acetilsalicilic/aspirină) ;
8.
Se va combate energic hipotermia prin mijloace externe (pături, sac de dormit);
9.
Poziţia zonei muşcate trebuie să fie sub nivelul inimii;
10.
Se va face dezinfectaţia plăgii cu apă oxigenată;
11.
Se va solicita ajutor medical specializat cât mai rapid posibil, în vederea administrării
serului antiviperin. Anunţarea la 112 sau Salvamontul
Foarte important este să reţineţi cum arată şarpele care v-a muşcat pentru al putea descrie
ulterior. Eventual dacă aveţi o cameră foto la îndemână, puteţi chiar să îi faceţi o fotografie.
5 lucruri care trebuiesc evitate:
1.
Nu se suturează plaga şi nu se cauterizează;
2.
Nu se pun dezinfectante puternice pe plagă sau permanganat de potasiu ;
3.
Nu se stoarce rana. Altfel, creşte circulaţia sanguină în zonă ;
4.
Nu se va administra alcool, cafea sau alt excitant – acestea cresc pulsul şi veninul
difuzează mai repede ;
5.
Victima nu trebuie să se mişte prea mult şi să nu se agite. Să evite orice ar putea creşte
frecvenţa cardiac şi accelera absorbţiei veninului.
Primul ajutor în mușcătura de câine:
Primul ajutor constă în toaleta minuțioasă a plăgii cu apă și săpun, pansarea regiunii cu o fașă
curată, eventual dezinfecția cu betadină sau apă oxigenată ( nu iod sau spirt). După oprirea hemoragiei și
toaletarea plăgii, pacientul trebuie de urgență să se prezinte la spital unde se va face profilaxia tetanică și
după caz cea rabică.
Extrem de important, dacă câinele este cunoscut sau identificabil ( cu stăpân) să se ceară de la
acesta toate datele despre starea vaccinărilor și despre comportamentul câinelui. Stăpânul câinelui este
responsabil de toate acțiunile acestuia.

Capitolul 5

TRAUMATISMELE (6)
A.
Evaluarea primară a pacientului traumatizat
Indiferent de situaţia în care s-a produs traumatismul, primul ajutor va consta iniţial într-o
evaluare rapidă a stării victimei fără a o mişca (dacă nu există pericol vital iminent- obstrucţie a căii
aeriene superioare, stop respirator sau cardiac, hemoragie masivă, etc.).
Evaluarea primară a victimei va cuprinde următoarele etape :
a. Examenul obiectiv general efectuat rapid şi evaluarea pericolului creat de eventuale
condiţii de mediu;
b. Stabilirea stării de conştienţă ;
c. Identificarea leziunilor care pun în pericol viaţa pacientului(ventilaţia, activitatea cardiac,
starea de conştienţă);
d. Stabilirea leziunilor externe vizibile (plăgi, fracturi) ;
e. Evaluarea riscului de afectare a capului şi coloanei vertebrale.
f. Solicitarea de ajutor se va face imediat ce am terminat evaluarea primară.
g. Acordarea măsurilor terapeutice imediate. Se va ţine cont că tratamentul acordat în
primele clipe până la venirea ajutorului calificat şi internarea în spital este de multe ori
hotărâtor pentru evoluţia ulterioară a pacientului.
Tratament :
Dacă victima este conştientă şi nu prezintă semne de hemoragie externă sau alte leziuni
traumatice grave, iar mediul în care se găseşte nu-i pune viaţa în pericol se va menţine victima
nemişcată până la sosirea ajutorului medical solicitat. În toată această perioadă se va menţine contactul
verbal şi se va evalua periodic starea victimei.
Dacă prezintă alterarea stării de conștienţă fără alte leziuni externe, se va aşeza în poziţia de
securitate fiind mobilizată cu grijă.
Prioritate în acordarea primului ajutor o are menţinerea funcţiilor vitale:
a. RCP (dezobstrucţia căii aeriene superioare, ventilaţie şi masaj cardiac extern);
b.Protecţia coloanei vertebrale cu ambele mâini, capul în poziţie neutră, pentru a evita mişcările
bruşte de rotaţie sau lateralitate ale coloanei cervicale;
c.Se vor imobiliza fracturile şi se va face hemostaza hemoragiilor externe.
În continuare vom prezenta câteva din situaţiile cele mai des întâlnite în diferite tipuri de traumatisme şi
complicaţiile provocate de acestea :
A. Primul ajutor în traumatismele toracice :
În cazul acestor traumatisme, pot exista mai multe situaţii:
- prezenţa de fracturi costale cu sau fără volet costal,
- pneumotorax sufocant (apariţia de aer în cavitatea pleurală datorită unei rupturi de
parenchim pulmonar)
- hemotorace (prezenţa de sânge în cavitatea pleurală).
- traumatismelor toracice grave cu ruptură a vaselor mari sau a miocardului însoţite de
hemopericard (sânge în pericard). Dacă victima nu este urgent transportată la spital pentru
sutură vasculară şi evacuarea hemopericardului, leziunile sunt fatale.
Semne clinice: acestea merg de la simpla durere în regiunea toracică concordantă cu respiraţia
până la dispnee gravă însoţită de hipoxie şi insuficienţă cardiacă sau prezenţa semnelor de şoc circulator.
Tratamentul: în cazul traumatismelor toracice simple constă în supraveghere, transport la spital
şi administrarea unui analgetic minor per os sau i.v.
Voletul costal = fractură costală dublă cu două linii de fractură aproximativ paralele care
interesează atât coasta supra cât şi cea subjacentă. Această fractură dublă va favoriza mobilitatea zonei
afectate cu realizarea unei mişcări respiratorii paradoxale (în inspir zona se deplasează spre interior, iar
în expir urmează o mişcare inversă). Astfel, în zona pulmonară corespunzătoare voletului vor avea loc
modificări ventilatorii care în final vor duce la insuficienţă respiratorie şi hipoxie secundară.

Semne clinice: respiraţia paradoxală, balansul mediastinal, respiraţie pendulară (trecerea aerului
din zona voletului în plămânul sănătos).
Tratamentul constă în:
Poziţia semişezândă (dacă această poziţie este permisă de starea generală a pacientului) ;
Bandajarea toracelui cu faşă lată sau fixarea externă a voletului cu benzi de leucoplast ;
Administrarea unui analgetic minor per os sau i.v;
Oxigenoterapie dacă există posibilitatea.
Pneumotoracele sufocant = apare atunci când datorită traumatismului însuşi sau secundar unei
fracturi costale se produce o contuzie cu fisură a parenchimului pulmonar care va permite trecerea
aerului din alveole în cavitatea pleurală în timpul inspirului. Dacă această leziune prezintă un mecanism
de supapă unidirecţională, atunci aerul din cavitatea pleurală nu va mai putea ieşi în timpul expirului. Se
produce astfel colabarea plămânului respectiv. Efectele respiratorii care duc la hipoxie acută sunt
asociate cu modificări hemodinamice care pot merge până la insuficienţă cardiacă acută. Leziunea poate
afecta ambii plămâni efectele fiind în acest caz mai grave.
Tratamentul trebuie făcut de urgenţă şi constă în evacuarea aerului din cavitatea pleurală
unidirecțional cu ajutorul unui trocar (ac mai gros) sau a unui ac de seringă cu diametrul mai mare
(14G). Aspirarea aerului se face fie cu o seringă în timpul expirului sau se pot folosi dispozitive
improvizate care să permită mişcarea aerului din pleură unidirecţional spre exterior. Se poate folosi un
deget de mănuşă chirurgicală care se va lega de bizoul acului şi se va inciza la vârf.
Dacă în cavitatea pleurală se găseşte şi sânge (hemopneumotorace), acesta se va aspira periodic
cu o seringă şi ac gros introdus în pleură.
Victima trebuie transportată de urgenţă la spital în poziţie semişezândă şi oxigenoterapie.
În cazul unui hemopneumotorace masajul cardiac extern şi ventilaţia artificială nu sunt eficiente
astfel că va trebui mai întâi evacuat hemopneumotracele şi apoi se va face resuscitarea.
B.
Primul ajutor în traumatismele sitemului osteo-articular şi de părti moi –entorse,
luxaţii, fracturi, plagi.
În cazul traumatismelor, sistemul osteo-articular este adeseori afectat. Traumatismele uşoare
cum este cazul entorselor şi întinderile ligamentare sunt tratate prin :
imobilizare cu pansament care să limiteze mişcarea fără a o opri complet;
comprese reci aplicate local;
aplicarea locală de creme cu proprietăţi antiinflamatorii sau cortizon care ameliorează
simptomele locale ;
aplicarea locală de acetat de aluminiu (Euceta) ;
menţinerea în poziţie ridicată a membrului afectat ;
administrarea unui antiinflamator pe cale general;
asocierea unui analgetic minor;
transportul pacientului se va face de către personal calificat obişnuit să manipuleze astfel de
pacienţi.
Tratamentul fracturilor:
Semnele clinice:
durere la nivelul unei zone a membrului traumatizat;
deformarea regiunii;
impotenţă funcţională parţială sau totală a membrului respectiv;
modificări circulatorii de culoare ale regiunii distal de fractură.
Hemoragii interne cu producerea de hematoame mari perilezionale şi impotenţă funcţională
aşa cum este cazul fracturilor de bazin, sau femur.
Tratamentul în general presupune imobilizarea zonei fracturate, cu repunerea în ax a celor două
capete osoase. Pentru a fixa fractura şi a imobiloza focarul de fractură, se va face o atelă dintr-un
material rigid (lemn, plastic, etc.) care va trebui să cuprindă atât articulaţia supra cât şi cea subjacentă
focarului de fractură. Dacă nu există atele speciale se va improviza un asemenea dispozitiv din materiale

rigide legate cu fâşii de pânză sau pansament. Membrul respectiv va fi imobilizat şi ferit de lovituri şi
mobilizare. În cazul în care fractura este deschisă se va face iniţial toaleta plăgii prin spălare cu apă
curată şi dezinfectant, apoi se va pansa cu pansament sau o pânză curată. Peste aceasta se va face
imobilizarea în atelă a regiunii fracturate. Dacă fractura este deschisă, trebuie făcută vaccinarea
antitetanică cât mai repede posibil. Deasemenea se va iniţia cât mai repede tratamentul cu antibiotice cu
spectru larg.
Un antialgic administrat victimei cât şi o poziţie confortabilă sunt măsuri care completează
tratamentul.
Complicaţiile posibile sunt formarea unui hematom perilezional cu compresia nervilor
învecinaţi şi impotenţă funcţională. Edemul perilezional care se formează poate avea acelaşi efect
asupra terminațiilor nervoase.
Traumatismele coloanei vertebrale
Simptome clinice:
Pierderea stării de conştienţă deşi nu este un semn caracteristic în traumatismele de coloană,
apare frecvent.
Local semnele clinice sunt minime; uneori o deformare a zonei şi durere la palpare. Dacă victima
este conştientă poate acuza pareze sau paralizii la unul sau mai multe membre şi dureri pe coloană la
mişcarea capului sau a corpului. Unul din marile riscuri îl reprezintă stopul cardio- circulator sau şocul
spinal care pot fi prezente în asemenea situaţii. Şocul spinal se caracterizează prin suprimarea stimulului
simpatic în regiunea subjacentă lezării medulare, colaps circulator cu hipotensiune şi depresie
respiratorie care poate merge până la stop respirator.
Tratament:
Deosebit de important este să reţinem că un accidentat la care se presupune că este contuzionată
coloana vertebrală trebuie să rămână nemişcat până la sosire ajutorului calificat. O mare atenţie trebuie
avută la mobilizare, dar mai ales la mişcarea capului victimei. Deoarece coloana cervicală este cel mai
frecvent afectată, trebuie ca mobilizarea victimei să se facă cu tracţiunea în ax a capului, gâtului şi
toracelui. Se va fixa capul într-o poziţie neutră care să nu permită flexia sau extensia şi nici mişcările de
lateralitate, prin sprijinirea sa cu mâinile salvatorului de-o parte şi de alta. Dacă există posibilitatea
tehnică se va aplica un guler special ‖Minerva‖ care fixează capul în axul median al corpului
împiedicând mobilizarea acestuia ( fig.15). La persoanele la care se suspicionează fracturi ale coloanei
cervicale nu se poate face hiperextensia pentru dezobstrucţia căii aeriene superioare. Manevrele care se
vor face dacă dezobstrucţia se impune sunt subluxaţia anterioară a mandibulei şi introducerea sondei
orofaringiene Guedel.
Transportul victimei se va face cu dispozitive de transport speciale, rigide şi menţinând tot
timpul victima coplet culcată în decubit dorsal cu o uşoară tracţiune pe coloană.

Fig.23. Guler Minerva

Traumatismele craniene :
Cele mai grave sunt fracturile bazei craniului. Apar în urma traumatismelor craniene grave.
Tratament :
Traumatizatul va fi întins la orizontală;
Se va supraveghea în permanenţă starea de conştienţă a victimei;
Dacă prezintă sângerare din nas, ureche sau vomismente sau pierderea stării de conştiență,
se va aşeza în decubit lateral (poziţia de securitate)
Dacă prezintă plăgi ale scalpului cu sângerare, se va spăla plaga cu apă rece şi se va încerca
tamponarea zonei cu un pansament steril (curat) pentru a încerca oprirea hemoragiei.
Atenţie !!! Deosebit de importantă pentru stabilirea gravităţii traumatismului este starea de
conştienţă a pacientului.
C.
Tratamentul plăgilor
Definiţie: Plăgile reprezintă traumatisme ale tegumentelor şi/sau ale ţesuturilor moi subjacente
precum şi a altor membrane ale corpului care constituie bariere cu mediul exterior. Complicaţiile locale
frecvente care însoţesc plăgile aproape constant sunt hemoragia, infecţia și durerea. Complicațiile
generale depind de natura și mărimea plăgii.
Etiologie :
1.
Tipul de plagă :
a.
Plăgile închise pot fi produse prin lovire, strivire, compresiune de către un corp
contondent plan sau rotund fără porţiuni tăioase sau ascuţite care să afecteze tegumentele;
b.
Plăgile deschise pot fi produse de traumatisme, corpuri ascuţite, tăioase, muşcătură,
dilacerare, plăgi împuşcate şi alţi factori care afectează integritatea tegumentară şi a ţesuturilor moi. De
multe ori aceste plăgi pot afecta şi organele interne, sitație în care gravitatea lor creşte.
Gavitatea unei plăgi şi măsurile de prim ajutor sunt diferenţiate în funcţie de tipul plăgii,
localizare, mărime, profunzime, mecanismul şi agentul care a produs-o precum şi amploarea
complicaţiilor prezente.
Toate aceste criterii trebuie bine evaluate de către salvator pentru a putea aprecia riscul pe care
respective plagă îl presupune şi măsurile de tratament necesare.
2.
Localizarea :
Gravitatea unei plăgi diferă în funcţie de locul în care s-a produs. Plăgile toracice au un potenţial
de gravitate mai mare decât cele ale membrelor sau extremităţilor. La fel plăgile abdominale, mai ales
cele profunde penetrante în cavitatea peritoneală sau perforante ale unui organ intern pot duce la
complicaţii grave infecţioase sau hemoragice ale organelor interne. Plăgile de la nivelul membrelor pot
duce la complicaţii hemoragice uneori grave prin lezarea arterelor şi venelor membrului respectiv cât şi
la complicaţii nervoase periferice prin lezarea nervilor periferici. Uneori apare impotenţă funcţională
datorită distrucţiei sau secţiunii musculaturii segmentului respectiv (apare în plăgile profunde ale
membrelor).
Un loc aparte îl au plăgile ochiului sau urechii interne.
3.
Mărimea plăgii : este un alt element de gravitate, dar care trebuie privit circumstanţial.
In general plăgile mari sunt mai periculoase, mai grave decât cele mici. Dar există şi plăgi care au un
diametru mic dar sunt profunde şi care pot fi mult mai grave prin modificările interne sau hemoragia pe
care le produc (ex. plăgile împușcate sau înțepate).
Toate aceste elemente trebuie evaluate cât mai corect de către salvator care va trebui iniţial să
decidă dacă se află în faţa unei plăgi simple superficiale necomplicată sau cu complicaţii minime, sau în
faţa unei plăgi grave, care pune viaţa victimei în primejdie.
Tratament :
Plăgile superficiale de mică amploare care nu sunt profunde şi nu prezintă complicaţii trebuie
spălate cu apă şi săpun pentru a îndepărta corpii străini, se aplică un dezinfectatnt uşor şi se bandajează
cu un pansament steril. Dacă plaga este infectată va prezenta toate semnele inflamaţiei (edem, roşeaţă,
durere pulsatilă, secreţie purulentă).

Pacienţilor care nu au vaccinare antitetanică recentă li se va face o nouă administrare de vaccin şi
se va iniţia cât mai repede tratamentul antibiotic cu spectru larg.
In cazul plăgilor grave, complicate, cu potenţial vital, uneori, trebuie tratată în primul rând
complicaţia prezentă. Local se va aplica un pansament curat care să protejeze plaga.
Se va face hemostaza, şi se va introduce tratamentul antiinfecţios.
Atenţie !!! Aceste plăgi nu se vor spăla cu apă şi săpun şi nu se vor aplica dezinfectante local,
deoarece aceste substanţe vor mări durerea pacientului şi pot adăuga injuriei iniţiale mecanice şi una
chimică.
De asemenea nu se vor înlătura niciodată obiectele străine din interiorul plăgii (cuţit, tije
metalice, schije etc.) deoarece prin extragerea acestora se poate agrava situaţia şi mări dimensiunile
complicaţiilor.
Se va avea permanent în atenţie starea generală a pacientului şi prevenirea stării de şoc.
Deosebit de importantă este poziţia pacientului până la venirea ambulanţei. In general este
recomandată poziţia culcat la orizontală. În funcţie de localizarea plăgii şi numai pentru plăgile
profunde, această poziţie va fi :
a.
Poziţia culcat la orizontală cu coapsele flectate pe abdomen şi gambele orizontale (pe un
scaun) - în plăgile abdominale
b.
Poziţia semişezând care permite o respiraţie mai eficientă - în plăgile toracice
Tratamentul de deşocare se face prin administrarea de lichide per os sau dacă se poate i.v. şi
poziţia Trendelenburg, care va permite menţinerea oxigenării creierului.
În plăgile închise, tratamentul local constă în aplicarea de gheaţă sau comprese reci. Gheața va fi
învelită într-un prosop, pentru a evita aplicarea ei direct pe tegumente, ceea ce ar putea produce
degerături secundare .
De multe ori compresia locală moderată poate să amelioreze evoluţia plăgii şi să reducă uneori
hemoragia.
Plăgile oculare :
În cazul plăgilor oculare nu se va permite scoaterea corpului străin dacă acesta este înfipt în
structurile ochiului. Se vor face timp de 10-20 min spălături oculare cu apă rece pentru a încerca
mobilizarea corpului străin. Nu se va freca ochiul niciodată pentru că aceasta poate agrava leziunea.
Se va aplica un pansament steril pe ambii ochi închişi şi se va trimite pacientul la medicul
specialist.
Plăgile urechii interne : In cazul unei leziuni a urechii interne, nu se va încerca scoaterea
corpului străin cu diferite obiecte. Pansamentul local este singura măsură terapeutică necesară în prima
urgenţă.
Ca şi măsuri generale este recomandat să se administreze un calmant minor şi în toate cazurile
unei plăgi grave chiar și în cele ale ochiului sau urechii interne se va administra vaccin antitetanic.
La fel ca și în cazul traumatismelor oculare trebuie consultat medicul specialist.
D.
Primul ajutor în hemoragii :
Primul ajutor extraspitalicesc trebuie să aibă ca principală regulă oprirea cât mai repede a
hemoragiei printr-o hemostază primară şi apoi transportarea la cea mai apropiată unitate medicală pentru
completarea hemostazei. De asemenea trebuie susţinut moralul victimei, care trebuie încurajată
permanent.
Hemoragiile externe superficiale sunt complicaţii ale plăgilor tegumentare şi se tratează prin
spălarea cu apă şi săpun a plăgii şi aplicarea unui pansament curat care să comprime plaga, sau se aplică
palma peste locul de sângerare.
Victima va fi aşezată într-o poziţie cât mai confortabilă la orizontală, i se va asigura confortul
termic, se va încerca hidratarea continuă, se va menţine contactul verbal şi va fi solicitat ajutorul
specializat de urgenţă. Dacă există fragmente superficiale de corpi străini (pietriş, praf, sticlă) se vor
extrage. Fragmentele profunde se vor lăsa pe loc.
Hemostaza se va face prin patru procedee :

1.
Compresie locală - se va introduce în plagă un pansament steril (eventual mai multe
comprese) care apoi se vor lega compresiv. Se mai poate face compresie cu mâna sau degetul introdus în
plagă;
2.
Ridicarea membrului rănit deasupra nivelului capului astfel reducând circulaţia în vasele
membrului respectiv( Fig.16);
3.
Compresia la distanţă - se face atunci când nu putem controla hemoragia prin primele
două procedee. Se referă la comprimarea arterei sau pachetului vascular pe un plan dur osos între locul
hemoragiei şi inimă. Este posibil mai ales în hemoragiile membrelor: artera axilară în regiunea axilară,
artera brahială - regiunea internă a braţului, artera femurală - imediat sub plica inghinală, etc.). Se
contraindică comprimarea arterelor care irigă extremitatea cefalică cum este cazul carotidelor. Din anul
2005 această manevră este considerată periculoasă pentru vascularizaţia întregului membru şi pentru
leziunile nervoase care pot apărea. Ea poate fi efectuată numai de personal calificat;
4.
Aplicarea unui tourniquet este o măsură discutabilă care se aplică mai ales pentru
hemoragia de la nivelul membrelor;
5.
Aplicarea unui garou proximal de locul de sângerare poate de multe ori opri sau reduce
sângerarea. Condiţia este să se folosească un garou lat. Nu se vor folosi garouri subţiri (sfoară, sârmă,
etc.). Se va lăsa o zonă de ţesut sănătos între garou şi plaga hemoragică. Atât în cazul garoului cât şi al
tourniqueului se va nota ora la care a fost aplicat, pentru a se stii cât timp a fost oprită circulația în
membrul respectiv distal de garou;
6.
Dacă este şi o fractură concomitentă, se va reduce fractura, se va imobiliza şi apoi se va
face hemostaza;
7.
Victima se va mobiliza cât mai puţin posibil.
Hemoragia internă exteriorizată prin vomismente hemoragice( hematemeză) sau tuse
hemoragică( hemoptizie) trebuie dusă de urgenţă la spital. Apariţia acestei simptomatologii presupune
întotdeauna o hemoragie gravă care poate pune în pericol viaţa pacientului.
Hemoragiile interne dacă nu se exteriorizează sunt mai greu de diagnosticat. Semnele care pot
suspecta o hemoragie internă sunt:
Paloarea tegumentelor, agitaţie, polipnee, tahicardie, sete, transpiraţii, alterarea stării de
conştienţă. Atunci când suspicionăm o hemoragie internă trebuie aşezată victima într-o poziţie
confortabilă la orizontală şi transportată cât mai repede la spital. Nu se va administra apă sau alte lichide
peros.
Atenţie !!! hemoragia internă mică şi medie nu este evidentă hemodinamic (modificări ale
tensiunii arteriale) de la început. Organismul prin mecanisme compensatorii poate pentru o scurtă
perioadă de timp, câteva ore, să mascheze o hemoragie internă.
Hemoragia nazală (epistaxis) presupune exteriorizarea pe una din narine de sânge proaspăt.
În cazul unei hemoragii, întotdeauna trebuie avută în vedere protecţia salvatorului, deoarece prin
sânge se transmit o serie de afecţiuni potenţial periculoase. Din acest motiv sunt recomandate câteva
măsuri de protecţie :
a.
Se va evita contactul direct între mâinile salvatorului şi sângele victimei;
b.
Se vor utiliza mănuşi chirurgicale de unică utilizare;
c.
Salvatorul se va spăla pe mâini de câte ori are posibilitatea;
d.
Nu se vor duce mâinile contaminate cu sânge la faţă sau ochi

Fig. 24. Ridicarea unui membru rănit.

CAPITOLUL 6 (6)
Primul ajutor într-un accident rutier:
Echipamentul de protecție al motocicliștilor sau centura de siguranță și airbag-ul
automobilistului reprezintă elemente de protecție, dar nu la viteze excesive. Centura de siguranță și mai
nou air bagul pot proteja într-o oarecare măsură ocupanții locurilor din față de un impact frontal sau
lateral. Principalul rol al centurii de siguranță este de a împiedica victima să fie aruncată din mașină. La
rândul lor, aceste elemente de protecție pot prin ele însele să producă leziuni. Astfel, centura de
siguranță poate produce fracturi costale, traumatisme abdominale sau chiar rupturi ale organelor interne.
Air bagul la rândul său, poate să producă leziuni ale feței sau chiar fracturi ale piramidei nazale. Mai
mult, persoanele cu ochelari riscă ca aceștia să se spargă iar cioburile să lezeze globii oculari producînd
leziuni grave.
Primul ajutor implică mai multe etape:
1.
Accesul la accidentat ;
2.
Marcarea perimetrului ;
3.
Acordarea primelor măsuri pentru salvarea vieții ;
4.
Eliberarea și transportul victimei.
Atunci când sunteți martorii unui accident rutier trebuie să acordați primul ajutor victimelor.
Dacă este noapte, atunci ajutorul se va da la lumina lanternelor sau a farurilor celorlalte mașini.
Zona trebuie semnalizată și anunțat de urgență serviciul de poliție și ambulanță. Dacă victima
este blocată între resturile mașinii, trebuie specificat acest lucru pentru a fi trimis şi serviciul de
descarcerare.
Este foarte important ca informațiile pe care le vom transmite la telefon să fie cât mai complete.
Se va specifica: locul accidentului, modul cum s-a întâmplat, câte persoane sunt accidentate, dacă sunt
accidentați grav, dacă victimele prezintă hemoragie, dacă sunt blocate în maşină cât și orice altă
informație care poate fi de folos salvatorilor.
Trebuie să vă mențineți calmul, să nu vă agitați și să nu stârniți panică.
1.
Acesul la accidentat poate fi dificil sau periculos pentru salvator. Acesta trebuie să
evalueze bine situația înainte de a se apropia de victime. Poate exista riscul de explozie sau incendiu,
care pot face chiar mai multe victime decât lovitura propriu-zisă.
2.
Perimetru va fi marcat cu triunghiuri reflectorizante sau noaptea cu farurile de avarie ale
mașinilor celor prezenți
3.
Odată ajuns la victimă, se va evalua rapid situația acestuia. Dacă este conștientă, va fi
ajutată să iasă din mașină sau în cazul în care este blocată, se va încerca obținerea unei poziții cât mai
confortabile. Dacă este comatoasă, ne vom concentra atenția asupra a trei segmente importante :

a.
respirația,
b.
circulația,
c.
stabilitatea hemodinamică.
În general până la venirea salvatorilor calificaţi victima nu este mișcată de la locul accidentului,
dacă acest lucru nu este absolut necesar. Se va preveni obstrucția căii aeriene superioare prin
hiperextensia moderată a capului în ax, sau și mai bine introducerea unei sonde oro- faringiene Guedel.
Nu trebuie să se uite că trei minute de hipoxie pot duce la moarte cerebrală. Date importante pot fi
culese prin examenul general, culoarea tegumentelor, prezența sau nu a semnelor respiratorii. Dacă sunt
prezente urme de hemoragie externă, se va face de urgență hemostaza provizorie, cu un garou sau alt
mijloc de hemostază. Dacă este necesar şi posibil tehnic, victima va fi scoasă din autovehicul, sau dacă
nu primele măsuri se vor da pe loc. Unul din ajutoare va verifica permanent dacă nu există risc de
explozie sau dacă sunt scurgeri de benzină.
În cazul traumatismelor coloanei vertebrale prin accident rutier, cel mai frecvent lezată este
porţiunea cervicală care printr-un mecanism de flexie/extensie poate prezenta fracturi instabile cu sau
fără interesare medulară( fig. 25)

Fig. 25. Mecanismul de producere al fracturii de coloană cervicală prin accident rutier.
In cazul în care victima are leziuni ale coloanei vertebrale fie se va aștepta până la venirea
ajutorului calificat cu un guler Minerva, sau se va tenta scoaterea victimei din autoturism cu luarea
tuturor măsurilor de protecție.
Trebuie să reținem că victima unui accident rutier este șocată. Pentru aceasta deșocarea trebuie
începută cât mai repede. Indiferent că mutăm sau nu victima de la locul accidentului, trebuie să o
acoperim cu o pătură sau cu orice altceva pentru a o încălzi. Menţinerea unei temperaturi normale sau
chiar uşor crescute este una din cele mai bune metode de deşocare.
În cazul traumatismelor cranio-cerebrale, mecanismul este o contuzie cerebrală prin decelerare
sau lovire de parbriz sau alte elemente rigide ale caroseriei. Trebuie urmărite semnele clinice care pot
exprima un traumatism craniocerebral. Pot exista urme vizibile pe tegumentele feței și craniului (plăgi
tegumentare, hematoame, edeme etc.) sau leziuni osoase la palpare. În cazul fracturilor de bază de
craniu se poate exterioriza o sîngerare sau pierdere de LCR prin conductul auditiv extern sau prin nas.

Orice traumatism craniocerebral, indiferent de gradul comei sau starea de conștiență trebuie transportat
de urgență într-un serviciu neurochirurgical. Primul ajutor va fi ca și în cazul victimei care prezintă
conștiența alterată ( vezi capitolul) .
Eliberarea și transportul victimei.
Poziția victimei nu trebuie schimbată până la venirea echipei calificate de urgență decât dacă
există un risc vital pentru victimă. Eliberarea se va face de multe ori prin descarcerare. Transportul
victimei trebuie să fie făcut cu atenție pentru a preveni agravarea unei leziuni vertebrale sau a agrava o
fractură. Se va încerca să se introducă sub victimă o scândură sau o targă rigidă pentru a o putea
mobiliza victima fără hiper sau hipo extensia coloanei.
Transportul victimei se va face după ce a fost desprinsă din mașina contorsionată, fie prin
manevra Rautek (vezi lucrările practice), sau prin introducerea unui braț sub capul victimei pentru al
fixa cât mai bine în timpul transportului. De multe ori trebuie să tragem victima din maşină deoarece
salvatorul nu poate să o transporte( fig.18). Pentru acest scop, tracțiunea se va face numai de glezne sau
de încheietura mâinilor. Tracționarea victimei se va face până la un loc sigur unde pot fi aplicate
manevrele de prim ajutor.

Fig.26. Scoaterea victimei unui accident rutier din perimetrul afectat (1)

CAPITOLUL 7.
Intoxicaţii acute cu medicamente,ciuperci, alcool, monoxid de carbon, pesticide.
Atenţie în toate cazurile în care se suspicionează o intoxicaţie, pacientul va fi transportat de
urgenţă la spital !!!
Diagnosticul
1.
Anamneza
Se va încerca obţinerea de cât mai multe date cu privire la modalitatea care a dus la intoxicaţie.
Condiţiile în care a apărut intoxicaţia, tipul şi cantitatea de substanţă, calea de administrare,
momentul apariţiei simptomelor, sunt doar câteva din întrebările cu semnificaţie pentru tratament şi
stabilirea diagnosticului.
2. Examenul clinic obiectiv
Chiar şi o anamneză corect efectuată nu reuşeşte întotdeauna să pună în evidenţă etiologia
intoxicaţiei, examenul clinic obiectiv fiind salutar. Se va urmări apariţia semnelor specifice diferitelor
sisteme şi aparate şi a modificărilor generale care pot uneori aduce date despre tipul intoxicaţiei .
Examenul clinic obiectiv va urmări:
Tegumentele şi mucoasele. Se vor căuta eventuale semne de agresiune (vânătăi,
echimoze, urme de injecţie) şi se va stabili suprafaţa tegumentară posibil contaminată cu toxice
(organofosforice).
Statusul hemodinamic: pulsul, tulburările de ritm cardiac, perfuzia periferică.

Nivelul de conştienţă şi semnele neurolgice: de multe ori nu este posibil un examen
foarte amănunţit neurologic. Se va face o descriere a simptomelor neurologice şi a modificărilor de
conştienţă.
Hipotermia care în general apare prin dereglarea centrului termoreglarii şi vasodilaţie
periferică, poate fi prezentă și în intoxicaţia cu salicilaţi şi medicaţia anticolinergică.
intoxicaţii

Convulsiile nu reprezintă un semn specific şi pot apare în cadrul unei mari varietăţi de

Convulsiile prelungite sau recurente pot produce complicaţii grave, cum ar fi afectare cerebrală,
hipotesiune şi hipertermie. În unele intoxicaţii efectul anticonvulsivantelor clasice este redus, dar, în
schimb, administrarea de antidot (ex. administrarea de piridoxine în intoxicaţia cu izoniazid) sau
hemodializa şi hemoperfuzia este eficientă(intoxicaţia cu teofilină).
Tulburări de conştienţă şi alte simptome neurologice: apare la pacienţii care primesc ca
medicaţie inhibitori selectivi ai reabsorbţiei serotoninei (SSRI) (fluoxetine sau paroxetine) în combinaţie
cu medicaţie antidepresivă, cum sunt inhibitorii de monoaminoxidază (IMAO). (confuzie, agitaţie,
convulsii, mioclonii, rigiditate, hiperreflexie), febră, diaree, hiper sau hipotensiune, tahicardie.
Sindromul anticolinergic: este produs de multe medicamente (atropină, glicopirolat,
hyoscină etc.) sau plante.
Semnele clinice: pupile midriatice, tahicardie, scăderea peristalticii intestinale, delir, uscăciunea
mucoaselor, fasciculaţii musculare, absenţa transpiraţiei.
Tipul de intoxicaţie este determinant pentru tratamentul specific, etiologic cu antagonist
specific. Cum acest antagonist în majoritatea cazurilor nu este disponibil în timpul primului ajutor,
tratamentul trebuie să fie unul general nespecific.
Tratamentul nespecific
Reprezintă tratamentul suportiv şi trebuie să urmărească următorul protocol:
1.
trebuie să fie continuu până la rezolvarea completă a cazului;
2.
funcţiile vitale vor fi susţinute şi monitorizate clinic;
3.
temperatura pacientului trebuie menţinută constantă;
4.
tratamentul convulsiilor se face prin administrarea intermitentă de diazepam intravenos.
5.
aritmia cardiacă şi/sau insuficienţa cardiacă vor fi tratate de fiecare dată când apar;
6.
îndepărtarea fizică a toxicului de la poarta de intrare - se va face îndepărtarea toxicului de
pe tegumente prin spălare cu apă şi săpun. Prin acelaşi procedeu se îndepărtează toxicul şi de la nivelul
conjunctivelor, ochilor, gurii;
7.
Antagonizarea efectelor specifice ale toxicului (substanţe organofosforice,
organoclorurate, acizii slabi), se neutralizează în mediu alcalin. 1-2 linguri din soluţia de bicarbonat de
sodiu 15-30%, se pun la un kg de apă. Soluţiei de bicarbonat astfel obţinută este indicat să i se adauge şi
cărbune activ;
8.
În ingestia de acizi sau baze tari de peste 15-30 min. introducerea sondei şi spălătură
gastrică este riscant. Este recomandabilă administrarea de cantităţi mici de lichide pentru a dilua
substanţa toxică, eventual asociat cu cărbune activ;
9.
Dacă victima nu a ingerat acizi sau baze dar se suspectează o intoxicaţie
medicamentoasă, se vor declanşa vărsăturile prin stimularea zonelor reflexogene;
10.
Nu este indicată ingerarea de lapte sau alte uleiuri dacă nu se cunoaşte natura toxicului;
11.
În cazul intoxicaţiei pe cale respiratorie cu monoxid de carbon, victima trebuie scoasă cât
mai repede din mediul toxic;
12.
Atenţie, mai întâi se va aerisi camera şi apoi se va intra până la victimă. Altfel există
riscul de a se intoxica şi salvatorul. Primul ajutor în acest tip de intoxicaţie constă în aplicarea de
urgenţă a oxigenoterapiei.
Intoxicaţiile cu ciuperci:
Definiţie

Intoxicaţia acută cu ciuperci este intoxicaţia produsă prin ingestia de obicei accidentală de
ciuperci necomestibile.
După perioada de latenţă a simptomatologiei clinice se împart în două mari clase:
a. Intoxicaţii cu perioadă scurtă de incubaţie(mai puţin gravă);
b. Intoxicaţii cu perioadă lungă de incubaţie( severe).
Tratamentul prespitalicesc
Măsuri generale
oxigenoterapie ( dacă este posibil)
acces venos periferic cu catetere de calibru mare (14-16 G),
recoltare eşantioane de sânge pentru determinarea grupului sanguin, recoltarea probelor
toxicologice – în ambulatorul spitalului;
instituirea terapiei lichidiene: soluţii coloidale şi cristaloizi;
administrare de antispastice, antidiareice, antiemetice;
spălătură gastrică cu suspensie de cărbune activat (în formele cu debut precoce);
susţinerea funcţiilor vitale şi protecţia căii respiratorii superioare;
asigurarea ventilaţiei pulmonare;
prevenirea hipotermiei;
eliminarea toxicului;
profilaxia convulsiilor;
Tratament etiologic:
administrarea de antidot (atropina în sindromul muscarinic).

CAPITOLUL 8.
TRUSA DE PRIM AJUTOR
•
MEDICAMENTE SI MATERIALE:
•
INSTRUMENTAR DE ASPIRATIE CAI AERIENE
•
SONDA OROFARINGIANA DE DIFERITE MARIMI, SONDA NAZOFARINGIANA
ROBERTAZZI, MASCA FACIALA , BALON RUBEN
•
LARINGOSCOP, SONDE DE INTUBAŢIE, MASCĂ LARINGIANĂ (SAU ALT
DISPOZITIV SUPRAGLOTIC)-OPŢIONAL
•
BUTELIE DE OXIGEN- OPŢIONAL
•
CATETER NAZAL PENTRU ADMINISTRARE OXIGEN
•
MASCĂ OXIGENOTERAPIE ADULTI, COPII
•
DESCHIZATOR DE GURĂ, PENSA MAGILL, PENSA CU PELOTA
•
MANDREN SONDA INTUBAŢIE TRAHEALĂ
•
BRAUNULE-18 G,20G,22G
•
SERINGI 2ml, 5ml,10ml
•
GAROU
•
TRUSE DE PERFUZIE
•
LEUCOPLAST
•
TAMPOANE, COMPRESE
•
SOLUTII DEZINFECTANTE-spray
•
SISTEM DE IMOBILIZAT FRACTURILE
•
MANUSI
•
STETOSCOP
•
TENSIOMETRU
•
PULSOXIMETRU
•
TRUSA CRICOTIRITOMIE
•
SOLUTII PERFUZABILE:SER FIZIOLOGIC, RINGER, GLUCUZA 5%,GLUCOZA
10%
GRUPE DE AGENŢI FARMACOLGICI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGENŢI CU ACŢIUNE ASUPRA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV;
HEMOSTATICE;
ANALGETICE, SEDATIVE, ANTICONVULSIVANTE;
ANTIARITMICE, ANTIHIPERTENSIVE, CARDIOTONICE, VASOPRESOARE;
CORTICOSTEROIZI;
BRONHODILATATOARE;
ANTIALERGICE;
ANTIACIDE;
ANTIEMETICE;
ANTIBIOTICE;
RELAXANTE MUSCULARE;
MEDICATIE ANTIDOT,

Fig. 27. Trusă de prim ajutor
Instrumentele materialele sanitare și medicamentele necesare primului ajutor sunt aproape
întodeauna păstrate într-o trusă specială numită ‖trusă de prim ajutor‖.
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