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PROCEDURA ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE
URGENŢĂ
Data intrării în vigoare: 01.09.2012
CUPRINS:
1. Scopul procedurii;
2. Aria de cuprindere;
3. Responsabilităţi;
4. Conţinutul procedurii;
5. Monitorizarea procedurii;
6. Analiza procedurii;
REFERINŢE:






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

1. SCOPUL PROCEDURII :
Susţinerea funcţiilor vitale până la intervenţia cadrelor medicale de specialitate - medicii de
urgenţă (serviciul SMURD)
2. ARIA DE CUPRINDERE :
Procedura se aplică tuturor elevilor Colegiului Naţional “Gh. Vrănceanu”.
3.

RESPONSABILITĂŢI :
Responsabili procedură – dr. Ghiula Eugenia
- asistent medical, Grigoraş Nicoleta

3.1. Procedura este aplicată de personalul cabinetului medical al şcolii.
3.2. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală a procedurii.
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4.

DESCRIEREA PROCEDURII :
 Prezentarea pacientului la cabinetul medical sau a cadrelor medicale la locul accidentului.
 Etapele de acordare a primului ajutor sunt:
- să se asigure locul accidentului;
- se asigură securitatea persoanei accidentate, a celor din jur şi a salvatorului;
- se iau măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutăţească.
 Personalul de prim ajutor trebuie să examineze accidentatul, să evalueze situaţia şi să înţeleagă cauzele
care l-au provocat.
 Tratamentul aplicat în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la agravarea situaţiei, se apreciază
starea de conştienţă: Cum este respiraţia?
 Care este culoarea feţei? Cum este pulsul? Cum este pielea? Se examinează corpul dacă sunt urme de
leziune externe sau traumatisme.
 După evaluarea funcţiilor vitale se acordă primul ajutor:
 Se scutură umărul pacientului şi se strigă: "Sunteţi treaz?" Dacă nu există nici o reacţie se deschid căile de
acces ale aerului şi să urmăreşte dacă pacientul respiră.
 Dacă pacientul nu respiră, dar are puls, se începe respiraţia artificială.
 Dacă nu respiră şi nu are puls, se încep manevrele de resuscitare cardio-respiratorie.
 În tot acest timp pacientul este aşezat pe un plan dur, iar membrele inferioare sunt susţinute ridicate.
 Resuscitarea se opreşte la preluarea accidentatului de către personalul medical calificat sau la reluarea
funcţiilor vitale.
 Dacă pacientul şi-a reluat funcţiile vitale, dar este inconştient se aşează în poziţie laterală stabilă, până la
preluarea de către personalul specializat.
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5. MONITORIZAREA PROCEDURII.
Se face de catre membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii
unitatii de învăţământ.
6. ANALIZA PROCEDURII.
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.
NOTĂ:
Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea
este implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificarea procedurii este responsabil
preşedintele CEAC: prof. Stela Onică şi membru CEAC responsabil cu întocmirea şi revizuirea
procedurilor, prof. Luminiţa Costraş.
Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A. Membrii
CEAC se fac responsabili de informarea Consiliului Profesoral de procedurile care trebuie aplicate
în şcoală.

