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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDIŢIEI SAU,
DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERATIONALE:
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE
Susţinerea funcţiilor vitale până la intervenţia cadrelor medicale de specialitate - medicii de
urgenţă (serviciul SMURD)
Scopul procedurii este de a defini mijloacele prin care se acorda primul ajutor in caz de
urgenta. Prin masuri de prim ajutor se înțeleg îngrijirile care se dau unei victime in primele
momente după accidentare, cu scopul de a-i salva viața. Ele sunt urmate de transportarea
victimei către o unitate medicala, întrucât primul ajutor trebuie sa se acorde de orice persoana
din apropierea victimei.
Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs
accidentul de către orice persoana care este pregătita pentru aceasta.
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE
Aceasta procedura se aplica tuturor elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar si
nedidactic de la Liceul de Arte ,,Margareta Sterian” Buzău.
Procedura se adresează:
 Personalului cabinetului medical al Liceului de Arte ,,Margareta Sterian”;
 Directorului Liceului de Arte ,,Margareta Sterian”;
 Directorului adjunct al Liceului de Arte ,,Margareta Sterian”;;
 Cadrelor didactice din Liceului de Arte ,,Margareta Sterian”;;
 Personalului didactic auxiliar si nedidactic;
 Elevilor.

6. DOCUMENTATIA APLICABILA PROCEDURII OPERATIONALE
Documentele de referința (reglementari) aplicabile activității procedurale:
1. Legea Educației Nationale nr. 1/2011;
2. Regulamentul de Ordine Interioara al Liceului de Arte ,,Margareta Sterian”;;
3. R.O.F.U.I.P. (Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar)
4. Legea 87/2006 privind asigurarea calitatii in educatie;
5.Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.
6.Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei Nr. 653/2001
7. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA
OPERATIONALA
Nr.
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Termenul
crt.
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munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care
provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3
zile calendaristice, invaliditate ori deces

5.

Accident usor

Eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale
care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale
si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica
de 3 zile;

6.

Primul ajutor

Totalitatea măsurilor care se aplică imediat în cazul unei
urgenţe medicale până la sosirea serviciului de urgenţă sau
până la intervenţia unui medic specialist
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8. RESPONSABILITATI SI RASPUNSURI IN DERULAREA PROCEDURII
OPERATIONALE
8.1. Directorul unitatii scolare
- Monitorizeaza modul de aplicare a procedurii;
- Anunta accidentele de munca la Inspectoratul teritorial de munca din judetul Buzau; - Doteaza unitatea scolara cu truse de prim ajutor.
8.2. Salvatorul si profesorii de servici
- Păstreză calmul;
- Evaluează situaţia de ansamblu;
- Anunta personalul medical al cabinetului scolar;
- Înlătura sau limiteaza pericolele;
- Salveaza pacientul dintr-un pericol iminent;
- Verifica starea de conştienţă, respiraţia şi pulsul;
- Iniţiaza imediat măsurile de prim ajutor în situaţiile ameninţătoare de viaţă;·
- Comunica pacientului ce se întâmplă;
- Nu lasa pacientul singur;
- Acorda pacientului suport psihologic;
- Aplica protocoalele de prim ajutor;
- Consemneaza măsurile aplicate şi observaţiile lui;
- Preda pacientul serviciului de urgenţă;
- Comunica toate informaţiile importante.

9. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE (MODUL DE LUCRU)
9.1. Analiza situatiei (se determina natura accidentului prin interogarea martorilor
sau a victimei, daca este posibil sau prin cercetarea elementelor materiale
semnificative)
9.2. Identificarea pericolelor imediate (daca pericolele pot fi inlaturate salvatorul se
va implica sau va ruga pe altcineva sa o faca, iar daca nu, profesorul de serviciu va
interzice accesul in zona periculoasa si va da alarma)

9.3. Anuntarea personalului medical de la cabinetul scolar care va examina victima
(Verifica starea de constienta, respiratia si pulsul; se vor identifica riscurile care
persista si care pot conduce la extinderea accidentarii si se va proteja victima)
9.4. Initierea masurilor de prim ajutor (se vor stabili actiunile care trebuie realizate
pentru inlaturarea riscurilor precum si a materialelor necesare in acest scop, fara a
pune in acelasi timp in pericol securitatea salvatorilor sau a altor persoane; victima
va fi deplasata numai daca exista in continuare riscul de accidentare sau de agravare
a conditiei ei).
9.5. Anuntarea accidentului prin apelarea la numarul de urgenta 112;
9.6. Acordarea primului ajutor in functie de tipul accidentului (vezi anexa);
9.7. Supravegherea victimei, acordarea de suport psihologic pacientului si asteptarea
echipelor de specialitate;
9.8. Anuntarea familiei (parinti/tutori) despre evenimentul produs si convocarea unui
membru al familiei la scoala;
9.9. Predarea pacientului serviciului de urgenta si comunicarea tuturor informatiilor
necesare;
9.10. Consemnarea masurilor aplicate si a observatiilor intr-un registru al cabinetului
medical scolar;
9.11. Daca nu este cazul interventiei serviciului de urgenta 112 , pacientul (elevul) va fi
preluat obligatoriu de unul dintre membrii familiei. Nu poate parasi incinta scolii neinsotit.
9.12. Anuntarea Inspectoratului teritorial de munca in cazul unui accident de munca;

10. ANEXA
A. Primul ajutor in cazul accidentelor mecanice
a. Hemoragia interna (victima este palida, are pulsul si respiratia foarte dese iar tensiunea
arteriala scazuta)
- Victima va fi culcata intr-un loc linistit;
- Se iau masuri pentru transportul acesteia la spital.

b. Hemoragia externa – oprirea hemoragiei se face astfel:
- Prin apasarea pe traiectul vasului rupt si anume mai sus de rana daca sangele este rosu
aprins si tasneste (hemoragie arteriala) si mai jos daca sangele este rosu inchis
(hemoragie venoasa);
- Prin apasarea puternica a narii daca hemoragia este nazala;
- Prin aplicarea unui garou strans la incheietura superioara a membrului ranit (se noteaza
ora aplicarii garoului).
c. Pansarea ranilor (plagilor)
- Se curata pielea din jurul ranilor cu alcool sau tinctura de iod;
- Se indeparteaza murdaria din rana cu o fasa sau tifon inmuiata in apa bine fiarta;
- Se toarna pe rana apa oxigenata;
- Se acopera rana cu pansament steril si se strange cu o fasa.
d. Entorse si luxatii
- La entorse se aplica un pansament bine strans pentru imobilizarea articulatiei;
- In cazul luxatiilor imobilizarea se face cu ajutorul unor atele asezate de o parte si de alta a
locului in care capetele oaselor s-au deplasat.
e. Fracturi
- Ruperea unui os necesita o imobilizare imediata cu ajutorul unor atele lungi care sa depaseasca
ambele capete ale osului fracturat.

- Daca se banuieste o fractura de coaste este suficienta imobilizarea printr-un pansament
compresiv circular in jurul intregului torace;
- In cazul unei fracturi de coloana vertebrala imobilizarea se face prin asezarea victimei pe
o placa rezistenta sau pe o targa, asezat cu fata in jos, dupa care victima trebuie
transportata de urgenta la spital.
f. Patrunderea unui corp strain in ochi
- Accidentatului i se ridica pleoapa si daca este posibil se indeparteaza corpul strain cu o
bucata de vata inmuiata in ceai de musetel.
B. Primul ajutor in cazul accidentelor electrice
- Se acorda doar dupa ce victima a fost scoasa din circuitul electric, prin deconectarea
instalatiei de la sursa de curent.
- Se restabileste respiratia prin manevre de respiratie artificiala (respiratia ”gura la gura”
sau prin “gura la nas”)
Se restabileste circulatia sangelui prin masajul regiunii inimii.
C. Primul ajutor in cazul accidentelor chimice
a. Arsurile chimice
- Pielea trebuie spalata imediat cu cat mai multa apa.
b. Intoxicatiile cu substante toxice
- Daca accidentul este cauzat de inhalarea unor substante gazoase sau volatile, intoxicatul
se scoate imediat la aer curat, iar apoi se supravegheaza medical;
- In cazul otravirilor, accidentatului trebuie sa i se provoace varsaturi, dupa care acesta va
fi transportat la spital.
D. Primul ajutor in cazul accidentelor termice
a. Arsurile termice
- Arsurile de gradul I – stergere cu alcool si aplicarea unui strat subtire de unguent;
- Arsurile de gradul II – se acopera cu o fasa uscata (eventual peste ele se pulverizeaza
sulfamida), dupa care accidentatul se transporta la spital;

-

-

Arsurile de gradul III – se acopera regiunea cu un bandaj steril sau cu un cearsaf curat
si se transporta de urgent la spital.
b.Degereturile
Se freaca zona afectata cu zapada si se introduce accidentatul intr-o camera rece.

11. Monitorizarea procedurii:
Se face de catre membrii Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii si managerii unitatii de invatamant.

12. Analiza procedurii
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an scolar.
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Denumirea componentei în cadrul procedurii organizaţionale
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procedurale
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