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Obiectivele trainingului pentru salvator
Acest curs va va invata cum
 sa evaluati,
 sa stabilizati
 sa tratati pacientii folosind un minim de echipament .

1. Sa stii ce nu trebuie sa faci
Mai presus de orice sa au faceti nimic ce ar putea sa-i faca mai rau pacientului!
Nu agrava starea victimei!
2.Sa stii cum sa improvizezi- Ca salvator va veti intâlni cu situatii in care nu exista
echipament medical sau veti avea la dispozitie doar minimum de echipament medical,
de aceea trebuie sa stiti sa improvizati
2. Sa stii cum sa ajuti echipa medicala avansata
3. Cunostinte aditionale

Atitudine si comportament
 Ca salvator veti fi apreciat dupa atitudine si comportament, ca si dupa calitatea
ingrijirii medicale acordate.
Este important sa intelegeti ca o atitudine profesionista are un impact
pozitiv asupra pacientului.
 Pentru ca destul de des puteti fi prima persoana cu instruire medicala la locul
incidentului, este important sa actionati calm si consecvent. Veti obtine usor
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colaborarea pacientului sau a martorilor folosind un ton calm si civilizat.
 Aratati-va interesul la ceea ce relateaza pacientul.
 |ncercati sa nu-l incomodati


pastrati confidentialitatea asupra informatiilor obtinute.

 Vorbiti-i pacientului informându-l despre ce urmeaza sa faceti.

Aspecte emotionale ale urgentelor medicale
Asigurarea asistentei medicale ca salvator este o experienta generatoare de stres.
Veti simti stresul, la fel si pacientii, familiile lor, colegii, martorii oculari.
Incercati sa reduceti stresul.
Un bun model pentru reactia la confruntarea cu realitatea mortii descrie cinci stadii:
 Negarea : nu mie!
 Supararea : de ce eu, de ce mie
 Negocierea : bine, dar poate…
 depresia : deprimarea, tristetea sau disperarea
 acceptarea. : a intelege ca a muri si moartea sunt realitati ce nu pot fi schimbate.

Dar nu toata lumea trece prin acest proces in acelasi fel.

Vom parcurge impreuna 3 capitole (Module) :
1. Primul ajutor la o victima aflata in stop cardio-respirator
2. Primul ajutor la un pacient traumatizat
3. Acordarea primului ajutor in situatii speciale de urgenta
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Modulul 1.

Primul ajutor la o victima aflata in stop
cardio-respirator
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I.Lantul supravietuirii
Lantul supravietuirii este alcatuit din verigile de baza necesare pentru a salva cel mai
mare numar posibil de pacienti aflati în stop cardio-respirator (SCR) în faza
prespitaliceasca. Puterea acestui lant este afectata direct de cea mai slaba veriga, astfel
ca pentru salvarea unui numar mare de victime cu SCR, verigile acestui lant trebuie
aplicate corect si în totalitate în faza prespitaliceasca.

1.Importanta lantului supravietuirii

1.1.Istoricul resuscitarii cardio-respiratorii
Preocupările actuale legate de procesul reanimării (reanimare = a readuce la viaţă,
a restabili prin diverse mijloace terapeutice funcţiile vitale – a reinsufleţi) pornesc din
secolul 18; pe atunci în Olanda, Anglia, Franţa se manifesta un interes deosebit faţă de
reanimarea pacienţilor înecaţi. În urgenţă, prima dată Baron Von Larrey în armata
franceză 1792 a introdus o ambulanţă (o trăsură cu 2 cai) denumită ,,flying
ambulances”.
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Cu toate că încă de atunci se cunoştea posibilitatea resuscitării respiratorii directe a
pacienţilor cu aerul expirat de către reanimator, abia spre secolul 19 s-a impus
reanimarea indirectă prin mişcările imprimate toracelui (de ex. mişcarea pasivă a
braţelor după Sylvester). Abia în anii ’50 şi ’60 ai secolului XX s-au elaborat metodele de
bază ale resuscitării cardiorespiratorii moderne.
În 1958, P. Saffar a arătat că respiraţia gură la gură este mai eficientă decât metodele
vechi, dificile şi obositoare ale excursiilor toracice indirecte.
În 1960 la Baltimore, Kouwenhoven şi colaboratorii au dezvoltat conceptul de masaj
cardiac extern (MCE). În 1961, Saffar recomanda în mod explicit combinarea celor două
metode – respiraţie gură la gură şi masajul cardiac extern, şi ea constituie şi azi baza
reanimării cardiorespiratorii.
După anii 1960 au apărut şi primele maşini sofisticate pentru medicina de urgenţă,
înregistrîndu-se în 1966 la Belfast prima maşină ambulanţă de terapia coronarienilor.
De la sfârşitul anilor ’60, un număr tot mai mare de specialişti anestezişti în Europa
au intrat în domeniul terapiei intensive (terapie intensivă = procedeu terapeutic folosit în
vederea restabilirii funcţiilor vitale ale organismului – circulaţia, respiraţia etc.),
participarea lor alături de specialişti din alte domenii medicale constituind unul din
factorii majori ai dezvoltării specialităţii de urgenţă.
Din 1966 la intervale de 6 – 8 ani Societatea Americană de Cardiologie (AHA)
elaborează cu regularitate recomandări pentru realizarea RCR, aşa numitele
,,Guidelines for cardiopulmonary resuscitation”. În 1992 un grup de cercetători europeni
,,European Resuscitaton Council“ (ERC), au dat publicităţii pentru prima dată
,,Guidelines for basic and advanced life suport”, care deviază puţin de la reglementările
americane, şi în orice caz, sunt mai puţin cuprinzătoare. Acest Consiliu European de
Resuscitare, la care a aderat România în 1998 prin Consiliul Naţional Român de
Resuscitare, elaborează şi revizuieşte periodic protocoalele de resuscitare.
La rândul lor, Consiliul European de Resuscitare, American Heart Association, The
New Zeeland Resuscitation Council si The Resuscitation Council Of Southern Africa,
cele 5 asociaţii care elaborează în lume protocoale de lucru în BLS şi ACLS, au realizat
International Lieson Comitee (ILCOR) astfel că în lume, protocoalele de lucru admise în
acest domeniu sunt identice.
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Vă sunt prezentate în continuare recomandările CNRR pentru resuscitarea
cardiopulmonara şi cerebrală la adult conforme cu ghidurile Consiliului European de
Resuscitare.

Ghidurile „noi” nu înlocuiesc sub aspect medico-legal şi etic ghidurile „vechi”,
acestea din urmă putând fii aplicate în continuare, ci reprezintă un pas înainte în
căutarea unei maniere de resuscitare cât mai eficiente. De asemenea ele reprezintă
suportul teoretic al instrucţiei în resuscitare, putând fi folosite numai de cei care se
pregătesc pentru resuscitare în cadrul cursurilor organizate şi care au dobândit abilităţile
practice de a resuscita.

1.2.Scopul resuscitarii cardiorespiratorii
A.H.A. formulează în felul următor: reanimarea este indicată pentru ,,inimi care sunt
prea sănătoase pentru a muri” şi o contraindică pentru ,,inimi care sunt prea bolnave
pentru a trăi“.
Indicaţia de RCR se face în principiu la persoanele lipsite de viaţă, aflate în stop
cardiorespirator (stop respirator = nu se constată mişcări respiratorii; stop circulator =
puls carotidian bilateral absent).
Acordarea asistenţei de urgenţă în prespital în condiţiile unui stop cardiorespirator
este diferită de cea din mediul spitalicesc prin faptul că în prespital mediul este
necunoscut, imprevizibil, uneori chiar ostil, punând echipa medicală în dificultate din
punct de vedere profesional şi psihoafectiv.
Scopul efectiv al RCR îl reprezintă menţinerea artificială a perfuzării organelor cu
suficient sânge oxigenat, în special la nivel cerebral, până la eliminarea cauzei care
a generat stopul cardiorespirator. RCR este indicată doar atunci când există o speranţă
întemeiată de restabilire a sistemului cardiocirculator şi respirator şi o reabilitare largă la
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nivel cerebral.
RCR nu se indică la pacienţii
 cu semne de moarte sigură,
 cu traumatisme fără şanse de supravieţuire sau
 afecţiune cunoscută cardio-circulatorie, respiratorie sau malignă, în ultimul stadiu
de evoluţie.
RCR trebuie să ,,revigoreze” procesul vital şi să nu prelungească procesul
morţii.
În conformitate cu statisticile europene aproximativ 70% din stopurile
cardiorespiratorii (SCR) se produc în afara spitalelor. Astfel prognosticul victimei este
hotărât în cea mai mare măsură de atitudinea adoptată de persoanele aflate în imediata
apropiere a evenimentului.

Pentru a salva un număr cât mai mare de pacienţi aflaţi în SCR, în faza
prespitalicească s-a elaborat un ,,lanţ al supravieţuirii”, alcătuit din 4 verigi de bază.
Puterea acestui lanţ este afectată direct de cea mai slabă verigă; astfel verigile acestui
lanţ trebuie aplicat corect şi în totalitate în faza prespitalicească.

2. Componentele lantului supravietuirii
-ACCESUL RAPID
-SUPORT VITAL DE BAZA (BLS)
PRIMUL AJUTOR DE BAZA PRECOCE
-DEFIBRILAREA PRECOCE
-SUPORTUL AVANSAT PRECOCE AL VIETII (ALS)
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2.1. ACCESUL RAPID
Prin acesta se întelege declansarea sistemului de urgenta de catre populatie în
cazul unui SCR. Acest acces trebuie sa fie rapid, usor si neconditionat.
 În Statele Unite accesul se face printr-un numar de telefon unic al serviciilor de
urgenta „911”,
 în Europa acest model a fost preluat abia în anii 90 introducând un numar de
telefon unic pentru toate serviciile de urgenta “112”.
 În România numarul de telefon unic care poate fi apelat în caz de urgente este
112 .

2.2. PRIMUL AJUTOR DE BAZA PRECOCE
Acesta este de importanta majora dovedita în cazul unui SCR. Prognosticul
pacientilor cu SCR la care s-a efectuat corect resuscitarea cardio-pulmonara de baza de
la început este mult mai favorabil comparativ cu cel al pacientilor la care nu s-au
efectuat manevrele de RCP (resuscitarea cardio - pulmonara) si au ramas o perioada de
timp neasistati pina la sosirea echipei medicale.
Populatia si personalul de interventie din cadrul serviciilor specializate cum ar fi
pompierii, politia, etc. trebuie sa fie instruite în acest domeniu si sensibilizate de
importanta majora a acestui act, în asteptarea sosirii echipelor medicale.
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2.3. DEFIBRILAREA PRECOCE
Majoritatea situatiilor de stop cardiac la adult au initial la baza o fibrilatie
ventriculara (FV). Unicul tratament eficient al fibrilatiei ventriculare este defibrilarea. Cu
cât trece timpul, fibrilatia ventriculara devine mai rezistenta la defibrilare pâna se
instaleaza asistola.

Astfel o defibrilare efectuata imediat la apritia FV are sansa de reusita de peste
85%, însa o defibrilare efectuata la 5-8 minute de la aparitia FV are sansa de reusita
variabila fara sa depaseasca 50% si care de obicei necesita multiple defibrilari cu
energie mare.
Pentru a face defibrilarea accesibila personalului nemedical a fost creata o
categorie de defibrilatoare numite defibrilatoare semiautomate. Aceste defibrilatoare în
tari cum ar fi Statele Unite, Franta, Marea Britanie, etc. se afla în dotarea pompierilor, a
politiei, a sefilor de gara, a stewardeselor la bordul avioanelor care transporta un numar
mare de pasageri, astfel facind defibrilarea posibila cît mai precoce, înaintea sosirii
echipajului medical calificat.

2. 4. SUPORTUL AVANSAT PRECOCE AL VIETII
Aceasta veriga este de mare importanta în cazul pacientilor aflati în stop cardiac si
care necesita îngrijiri de terapie intensiva, administrare de medicamente specifice si
aplicare de manevre speciale în timpul resuscitarii.

Timpul optim de sosire al

acestor echipe trebuie sa fie sub 10 minute, cu conditia începerii RCP de baza de la
aparitia evenimentului sau în cel mult 5-6 minute daca lipsesc verigile 2 si 3 din lantul
supravietuirii.
Studiile efectuate de Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare
Tg.Mures (SMURD) au aratat ca victimele resuscitate în prespital care au plecat în viata
de la terapie intensiva sunt cele la care echipajul de interventie a sosit în sub 5-6
minute. Victimele resuscitate în prespital dar la care echipajul de interventie a sosit în
mai mult de 6 minute de la instalarea stopul cardiac au suferit leziuni cerebrale
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ireversibile. Aceasta în conditiile în care verigile 2 si 3 din lantul supravietuirii înca
lipsesc în România.

II.Notiuni de anatomie si fiziologie a
sistemelor respirator si circulator
Sistemul respirator
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1. Notiuni de anatomie a sistemului respirator
Aparatul respirator este format din totalitatea organelor care contribuie la realizarea
schimburilor de gaze dintre organism si mediul extern. Acest aparat are rolul de a
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asigura preluarea oxigenului din aer si eliminarea dioxidului de carbon din organism. În
plus la nivelul acestui aparat se percepe mirosul (partea superioara a cavitatii nazale) si
se realizeaza fonatia - vorbirea (la nivelul laringelui, corzilor vocale).

Aparatul respirator este alcatuit din:


caile aeriene respiratorii - prin care aerul patrunde si iese din organism



plamanii - sunt organele la nivelul carora are loc schimbul de gaze.
Caile aeriene se împart în : cai aeriene superioare si inferioare.

Caile aeriene superioare sunt alcatuite din

- cavitatea nazala
- faringe

Caile aeriene inferioare sunt alcatuite din –laringe
-trahee
- bronhii.

Cavitatea nazala este primul segment al cailor respiratorii si este divizata de septul
nazal în doua cavitati numite fose. Fosele nazale sunt captusite cu o mucoasa umeda,
care are rolul de a încalzi aerul. Tot aici se gaseste mucusul, cu rolul de a retine
impuritatile din aer. Deci nasul are rolul unui adevarat filtru.

Faringele este un organ comun pentru calea aeriana si digestiva (alimentara).

Laringele este organul vorbirii, este format din mai multe cartilaje mobile, cel mai
mare fiind asezat în fata, ca o proeminenta, având forma unei carti deschise, cunoscuta
si sub denumirea de “Marul lui Adam”. În laringe se gasesc si doua perechi de cute
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(pliuri) numite corzi vocale, cele situate inferior au rol în producerea sunetelor.
Traheea continua laringele, este situata în fata esofagului. Se ramifica la partea sa
inferioara în doua ramuri care se numesc bronhii principale.

Bronhiile sunt ultimele segmente ale cailor aeriene inferioare si fiecare din ele
patrund în cate un plaman.
Plamanii sunt organe pereche asezati în cutia toracica si cuprind între ei inima.

2. Fiziologia sistemului respirator

Respiratia

Aerul patrunde în plamani pe caile respiratorii cu ajutorul contractiei muschilor cutiei
toracice numiti muschi respiratori. Acesta este actul inspiratiei. Apoi muschii respiratori
se relaxeaza si se contracta muschii expiratori, ca urmare o parte din aerul din plamani
se elimina; acesta este procesul expiratiei.
Inspiratia si expiratia se repeta în ritm de 14-18 / minut în functie de nevoile
organismului. Varieaza în functie de varsta si sex (este mai accelerata la copii si la
femei).

Valori normale ale frecventei respiratorii:


Nou-nascuti = 40/min



Copii = 20 - 30/min



Adulti = 14 - 18/min
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Masurarea frecventei respiratiilor se face timp de un minut având mâna asezata pe
toracele pacientului; se numara expansiunile toracice fara ca pacientul sa constientizeze
acest lucru.
Se poate face si urmarind doar cu privirea numarul expansiunilor toracelui intr-un minut.

Tahipnee= Polipnee =cresterea frecventei respiratorii
Bradipnee=scaderea frecventei respiratorii
Dispnee=dificultati in respiratie

Sistemul circulator
Notiuni de anatomie a sistemului circulator
Aparatul cardio-circulator este format dintr-un organ central - inima - si un sistem închis
de vase, format din artere - capilare - vene.
Inima este un organ musculos, cavitar, de aproximativ 300 g cu un volum care a
fost comparat cu volumul pumnului drept al unui adult.
Este alcatuita din doua jumatati complet separate, dreapta si stânga, despartite printr-un
perete vertical. Fiecare jumatate este la rândul ei împartita de un perete transversal în
câte doua camarute, care comunica între ele. Camarutele din partea de sus se numesc
atrii, iar cele din partea de jos se numesc ventriculi.
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Arborele circulator este format din artere, capilare si vene.
 Arterele sunt vase sangvine prin care circula sângele de la inima în întreg
organismul. Calibrul arterelor scade de la inima spre periferie.
 Venele sunt vase care aduc sângele la inima. Calibrul lor creste de la periferie
spre inima.
 Capilarele sunt vase cu calibru mic, prin care se face schimbul nutritiv între
sânge si celule.
Sângele circula într-un singur sens: artere-capilare-vene.
Arterele si venele poarta diferite denumiri, dupa regiunea si organul pe care-l iriga.

Fiziologia sistemului circulator
În structura arborelui circulator exista:


circulatia mare



circulatia mica

Circulatia mare transporta oxigen spre tesuturi si organe, aduce CO2 de la tesuturi
si organe spre inima, având traseul: inima-artere-organe-vene-inima.
Circulatia mica asigura transportul sângelui neoxigenat de la cord spre plamâni si a
celui încarcat cu oxigen înapoi la inima.
Circulatia sângelui prin artere se face prin împingerea sângelui ca urmare a
contractiei ventriculilor. Sângele este împins cu intermitenta prin contractii, dar el curge
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în curent continuu, datorita elasticitatii peretilor arteriali.
Peretii arterelor opun rezistenta, ceea ce face, ca sângele sa fie sub o anumita
presiune sau tensiune. Aceasta se numeste presiune sau tensiune arteriala (TA). Deci
TA reprezinta presiunea exercitata de sânge asupra peretilor arterelor.

TA variaza în functie de vîrsta, sex, ora din timpul zilei si gradul de activitate.
Valori normale:

-Adult: 115-140 / 70-90 mmHg, mai mica la femei.
-În copilarie 91-110 / 60-65 mmHg.

Valori peste cele normale poarta numele de hipertensiune.
Valori sub cele normale poarta numele de hipotensiune.

Sistola=contractie, diastola=relaxare.

Masurarea TA:


pozitia pacientului: decubit dorsal (intins pe spate )



la 1/3 inferioara a bratului se aseaza mansonul tensiometrului;



stetoscopul se pune pe proiectia arterei brahiale ( marginea inferioara a bratului);



se umfla mansonul tensiometrului pâna pe la 180/ 200 mmHg, ca apoi sa se
înceapa dezumflarea lenta;



valorile TA reprezinta prima (=TA sistolica) si ultima bataie (=TA diastolica) care
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se aud cu ajutorul stetoscopului în timpul dezumflarii mansonului;

Cu fiecare contractie se împinge în aorta un val de sânge, care izbeste sângele
existent în vas si se propaga ca o unda, dând pulsul.
Pulsul se masoara prin comprimarea unei artere pe un plan osos, cu 2-3 degete,
cel mai frecvent la artera radiala, se masoara timp de 1 minut.

Valori normale:


adult 60-80 / minut;



copii 90-100 / minut;



nou nascut 130-140 / minut;

Cresterea frecventei peste valorile normale se numeste tahicardie, scaderea
frecventei sub valorile normale poarta numele de bradicardie.

Modificari ale tensiunii arteriale si ale frecventei pulsului apar atat in conditii
fiziologice, cat si in unele cazuri patologice.
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III.Manevre ce se efectueaza in stopul
cardio-respirator

Secventele resuscitarii cardio-respiratorii

Acest termen include toate elementele de resuscitare fara echipament care sunt
efectuate de o persoana sau de persoanele care acorda primul ajutor la o victima aflata
în stop cardio-respirator.
Aceste elemente includ evaluarea primara, asigurarea libertatii cailor aeriene,
ventilatia artificiala cu aer expirat si masajul cardiac extern.
Scopul suportului vital de baza este mentinerea unei circulatii si a unei ventilatii
adecvate nepermitând instalarea starii de moarte biologica pâna la sosirea personalului
medical calificat. Cu alte cuvinte resuscitarea cardio-pulmonara de baza este un
ansamblu de manevre care incearca sa mentina perfuzia si oxigenarea organelor vitale
(creier, cord). Câteodata aceasta operatiune poate sa necesite un timp îndelungat
depinzând de cauza care a dus la instalarea stopulu cardiac. Orice întârziere reduce
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sansa victimei de a-si reveni. De aceea trebuie actionat rapid si conform protocolului.

1. Asigurarea zonei

Siguranta salvatorului: Salvatorul evalueaza situatia generala asigurându-se de lipsa
oricarui pericol. Asigurati-va ca nici victima si nici dvs. nu sunteti în pericol. Riscurile
majore pentru salvator pot fi:

Riscuri legate de mediu:
 trafic;
 construcţii instabile;
 electricitate;
 gaze;
 apă;
 substanţe toxice.
 animale de casa, din ferme sau salbatice
 conditiile de mediu: temperature extreme, precipitatii, vant, intuneric

22

Riscuri legate de victimă:
 contactarea unor boli transmisibile
1 tuberculoza
2 SARS , viroze respiratorii, gripa
3 Nu se transmite hepatita virala B sau C, infectii cu citomegalovirus
4 Nu au fost raportate cazuri de transmitere a infectiei HIV dupa aplicarea
manevrelor de resuscitare
 intoxicaţii
1.Acidul cianhidric sau hidrogenul sulfurat
–

Se foloseşte masca şi se părăseşte urgent zona contaminată

2 Substanţele corozive
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–

se absorb prin piele şi tractul respirator

–

se folosesc haine protectoare

3.gaze,
Riscuri legate de tehnică:
• utilizarea defibrilatorului;
• utilizarea de instrumente ascuţite

Masuri de precauţie în tratarea infecţiilor :
- Folosirea mănuşilor şi protejarea ochilor
- Recipiente speciale pentru materiale înţepătoare
- Mască pentru faţă cu valve unidirecţionale
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Modele de masti de
protectie
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Scoaterea corecta a
manusilor
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2. Evaluarea constientei
Nivelul de constienta: Se evalueaza starea victimei: este
constient sau inconstient? Îl scuturam cu grija de umar si îl întreabam cu voce tare: “Ce
s-a întâmplat? Va simtiti bine?” sau încercam sa-l determinam sa raspunda la comenzi
ca de exemplu: “Deschideti ochii.”

Victima reactioneaza?

DA
A. Dacă victima răspunde verbal sau prin mişcare:
• se lasă în poziţia în care a fost găsită (cu condiţia să fie în siguranţă), este evaluată
starea victimei şi, dacă este necesar, se solicită ajutor;
• se trimite o persoană după ajutor sau, dacă salvatorul este singur, lasă victima şi
merge chiar el după ajutor;
27

• salvatorul reevaluează periodic victima.

NU
B. Dacă victima nu răspunde:
• salvatorul trebuie să strige după ajutor;
• victima va fi aşezată în decubit dorsal;
• se deschid căile aeriene.

3.. Eliberarea cailor aeriene superioare

Deschiderea cailor aeriene:
 Se plaseaza o mână pe frunte şi, cu blândeţe, se împinge capul spre spate,
păstrând policele şi indexul libere pentru eventuala pensare a nasului (dacă va fi
necesară ventilarea);
 cu vârfurile degetelor celeilalte mâini plasate sub menton se ridică bărbia victimei
pentru a deschide căile aeriene.
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Facând o hiperextensie a capului si ridicând barbia, limba se ridica si elibereaza caile
aeriene.

Eliberati gâtul de eventualele haine strânse.
Îndepartati orice cauza de obstructie evidenta din gura. Aceasta pot fi: dantura
rupta, proteze dentare rupte, saliva, sânge etc. Nu pierdeti timpul cautând obstructii
ascunse.
Curatarea digitala a cavitatii bucale se efectueaza numai pentru indepartarea corpilor
straini solizi, vizibili.
Daca se suspicioneaza leziune de coloana vertebrala se efectueaza subluxatia
mandibulei
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Hiperextensia capului
Curatarea cavitatii bucale

4. Verificarea respiratiei
Pastrând caile respiratorii libere ascultati, simtiti si observati daca victima respira
adecvat. Va aplecati asupra victimei cu fata catre torace si
1 ascultati la nivelul cavitatii bucale a victimei zgomotele respiratorii,
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2 simtiti daca exista schimb de aer apropiind obrazul de nasul si gura victimei,
3 observati miscarile pieptului.

Pentru a decide prezenta sau absenta respiratiei ASCULTATI, SIMTITI SI VEDETI timp
de cel mult 10 secunde, dupa care hotarati daca victima respira sau nu
Se exclud mişcările ventilatorii ineficiente, “gasp”-urile.
În primele minute după oprirea cordului victima mai poate respira slab sau
poate avea gaspuri rare, zgomotoase. Nu trebuie confundate cu respiraţia normală.
Încercarea de a determina existenţa unor respiraţii normale privind, ascultând şi simţind
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fluxul de aer, trebuie să dureze cel mult 10 secunde. Dacă salvatorul nu este sigur că
victima respiră normal, trebuie să actioneze ca şi cum ea nu ar respira normal.

5. În urma evaluarii unui pacient inconstient ne putem confrunta cu una din situatiile
descrise in capitolul urmator
5A. Dacă victima respiră normal:
• se pune în poziţie de siguranţă (vezi mai jos);
• salvatorul va trimite pe cineva după ajutor, iar, dacă este singur, va lăsa victima şi se
va duce după ajutor;
• se reevaluează respiraţia.
5B. Dacă victima nu respiră normal:
• salvatorul va trimite pe cineva după ajutor, iar dacă este singur, va lăsa victima şi se va
duce după ajutor; la întoarcere va începe compresiile toracice

Daca victima respira dar este inconstienta o vom aseza în
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pozitia laterala

de siguranta:
Poziţia de siguranţă este folosită în managementul victimelor inconştiente care respiră şi
au semne de circulaţie sangvină şi nu prezintă leziuni ale coloanei vertebrale
 dacă este cazul, se îndepărtează ochelarii victimei;
 salvatorul îngenunchează lateral de victima aflată în decubit dorsal (cu fata in
sus) şi cu membrele pelvine întinse;
 braţul de partea salvatorului se poziţionează în unghi drept cu corpul, cotul fiind
îndoit şi palma orientată în sus;
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 braţul de partea opusă se aduce peste torace de aceeaşi parte cu salvatorul şi se
poziţionează cu dosul palmei în contact cu obrazul

 salvatorul prinde membrul inferior de partea opusă cu mâna chiar deasupra
genunchiului şi îl trage în sus, dar păstrând contactul piciorului cu solul
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 cu o mâna pe genunchiul flectat şi cu cealaltă menţinând dosul mâinii victimei pe
obraz, se roteşte victima spre salvator în poziţie laterală, până când piciorul
flectat se sprijină pe sol;
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 se ajustează poziţia membrului inferior de deasupra astfel încât coapsa şi
genunchiul să fie flectate în unghi drept

 se împinge şi se menţine capul spre posterior pentru a asigura libertatea căilor
aeriene; această manevră se realizează prin ajustarea poziţiei mâinii de sub
obraz;
 se verifică respiraţia la intervale regulate.

În ciuda dificultăţilor ce pot apare atât la antrenamente cât şi într-o
situaţie reală, rămâne fără îndoială faptul că plasarea unei victime inconştiente în poziţie
de siguranţă poate fi un gest salvator de viaţă.

5B. Dacă victima nu respiră normal:
-salvatorul va trimite pe cineva după ajutor, iar dacă este singur, va lăsa victima şi se
va duce după ajutor; la întoarcere va începe compresiile toracice
 salvatorul îngenunchează lângă victimă
 se plasează podul palmei pe centrul toracelui victimei
 podul palmei celeilalte mâini se plasează peste mâna care se află pe torace şi se
întrepătrund degetele mâinilor, evitând astfel compresia pe coaste.
 Poziţia mâinilor trebuie să fie astfel încât să nu exercite presiune pe regiunea
epigastrică sau pe apendicele xifoid
 salvatorul se va poziţiona vertical deasupra toracelui victimei şi, cu coatele
întinse, va efectua compresia cu 4-5 cm a sternului
 după fiecare compresie, toracele trebuie să revină la normal fără a pierde
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contactul mâinilor cu sternul;
 compresiile şi decompresiile se continuă cu o frecvenţă de 100/minut (ceva mai
puţin de 2 compresii/sec)
 compresiile şi decompresiile trebuie să fie egale ca intervale de timp.

Tehnica masajului cardiac extern
- zona de aplicare: zona centrala a sternului
- numar de compresiuni: 30
- frecventa compresiunilor: 100/minut
- amplitudine: 4-5 cm
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- pozitia corpului salvatorului: -perpendicular pe torace
- coatele intinse

Efectuarea ventilatiilor

 după 30 de compresii se redeschid căile aeriene prin împingerea capului şi
ridicarea mandibulei
 se pensează părţile moi ale nasului folosind policele şi indexul mâinii de pe frunte
 se deschide puţin cavitatea bucală a victimei, menţinând însă bărbia ridicată
 salvatorul inspiră normal, pune buzele în jurul gurii victimei asigurând o bună
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etanşeitate şi expiră constant
în gura victimei;
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 în timpul expirului salvatorul va privi ridicarea peretelui toracic anterior şi va
urmări menţinerea ridicată a
acestuia timp de 1 secundă, ca într-o respiraţie normală; aceasta reprezintă o ventilaţie
eficientă
 se menţine capul în hiperextensie şi bărbia ridicată, se îndepărtează gura de
victimă
 se urmăreşte revenirea toracelui la poziţia iniţială, pe măsură ce aerul iese din
plămâni
 salvatorul inspiră din nou şi expiră încă o dată în gura victimei, astfel încât să
obţină două ventilaţii eficiente.

După aceasta, se repoziţionează rapid mâinile în poziţie corectă pe toracele victimei
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pentru a executa încă
30 de compresii toracice
- se continuă efectuarea compresiilor toracice şi a ventilaţiilor într-un raport
de 30:2
- întreruperea compresiilor şi ventilaţiilor pentru reevaluarea victimei este
indicată doar dacă aceasta începe să respire normal; altfel, resuscitarea nu trebuie
întreruptă.
Ghidurile actuale recomandă ca resuscitatorul să administreze o ventilaţie
într-o secundă, cu un volum de aer care să determine expansionarea toracelui victimei,
dar evitând ventilaţiile rapide sau bruşte.

Dacă ventilaţiile iniţiale nu au determinat ridicarea peretelui toracic, ca într-o respiraţie
normală, atunci, înaintea următoarei tentative:
• se verifică gura victimei şi se îndepărtează orice obstrucţie vizibilă se verifică din nou
dacă hiperextensia capului şi ridicarea bărbiei sunt corecte
• oricum, nu trebuie încercată efectuarea a mai mult de două ventilaţii, înainte de fiecare
reluare a compresiilor toracice

Resuscitarea cardio-pulmonara efectuata de o singura persoana :
Se repeta: 30 compresiuni-2 ventilatii
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Dacă la resuscitare participă mai mulţi resuscitatori, aceştia ar trebui să se
schimbe la fiecare 1-2 minute pentru a evita epuizarea fizică. Efectuarea schimbului
între resuscitatori se va face cât mai rapid.
 chemarea ajutorului este o prioritate; astfel, un salvator începe singur
resuscitarea iar celălalt pleacă după ajutor;
 se recomandă ca salvatorii să stea de o parte şi de alta a victimei;
 se utilizează un raport de 30 compresii la 2 ventilaţii; la finalul fiecărei serii de 30
compresii, salvatorul respectiv va fi pregătit să administreze cele două ventilaţii;
pentru o mai bună coordonare, cel care face compresiile poate număra cu voce
tare;
 ridicarea bărbiei şi extensia capului vor fi menţinute tot timpul resuscitării; se
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administrează cele două ventilaţii timp în care compresiile toracice se întrerup;
 acestea se reiau imediat după a doua ventilaţie, aşteptând doar ca salvatorul să
indepărteze buzele de pe faţa victimei;
 dacă salvatorii vor să facă schimb de locuri, pentru că de obicei, cel care face
compresiile toracice oboseşte, acesta trebuie să se facă cît mai rapid cu putinta.

Resuscitarea numai prin compresiuni toracice
-cand salvatorul nu doreste sau este in imposibilitatea de a administra ventilatii gura la
gura
-compresiunile vor fi aplicate fara intrerupere cu o frecventa de 100/min
-resuscitarea de baza va fi intrerupta pentru reevaluarea victimei numai daca aceasta
va prezenta respiratii normale
Ventilatia gura –la-nas:
1 daca ventilatia gura-la-gura este dificila
2 daca gura este serios lezata
3 victima este salvata de la inec
4 resuscitarea este facuta de un copil
5 motive estetice

Se continua resuscitarea pana cand :

- soseste ajutorul calificat si preia manevrele de resuscitare
- victima are semne vitale (respira normal)
- salvatorul se epuizeaza fizic
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Este lezata coloana vertebrala cervicala?

-daca este posibil, se pastreaza capul, gatul si pieptul in acelasi ax
-extensie minima a capului
-preferabila subluxatia mandibulei
-adesea este necesara asistenta specializata

ALGORITM BLS

SE ASIGURA ZONA
EVALUEAZĂ STAREA DE CONŞTIENŢĂ
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STRIGĂ DUPĂ AJUTOR
DESCHIDE CĂILE AERIENE
ABSENŢA VENTILAŢIILOR NORMALE
ALERTEAZĂ 112
30 COMPRESII TORACICE
2 VENTILAŢII - 30 COMPRESII
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