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PRIMUL
AJUTOR

Formă superioară
de respect reciproc
Cursuri certiﬁcate de prim ajutor
oferite de tineri profesioniști.

Experiența din intervențiile de urgență ne-a arătat că
martorul care intervine este un membru esențial al
echipei de salvare, iar în situații limită chiar viața
unei persoane poate depinde de cunoașterea și
aplicarea unor manevre simple.
Teoria este redusă la minimul necesar, iar exercițiile
practice domină formarea. Transformăm eﬁcient
vorbele în fapte.
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DE CE AI FACE
UN CURS DE
PRIM AJUTOR?
Trebuie să intervenim înainte de sosirea

Suntem în siguranță la locul de muncă: legislația

ambulanței: șansele de supraviețuire scad cu

obligă ﬁrmele să faciliteze acordarea primului

ﬁecare minut fără ajutor.

ajutor prin pregătirea angajaților.

Gestionarea corectă a urgențelor fecvente:

Putem salva viața cuiva drag: 8 din 10 români nu

accidente rutiere, arsuri, sângerări, leșin, infarct

știu să acorde prim ajutor, iar 80% din morțile

miocardic, accidente pe munte și nu numai.

subite cardiace se întâmplă acasă.
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DE CE
NOI ?

Instructorii sunt medici, paramedici și
studenți la medicină, oameni care au fost

Instructori cu sute de
cazuri de urgență la activ

expuși momentelor tensionate din

Experiența
personală

Parteneri de
încredere

Știm că un curs poate ﬁ diferit de situația reală,

Cursurile sunt înregistrate în registrul național

mai ales într-o urgență. De aceea simulăm

AJPIS,

cazuri reale, vei ﬁ pus în situații limită, iar la

legislație.

intervenții și situații de urgență.

respectând

standardele

cerute

de

plecare vei știi ce să faci.
Toți instructorii sunt absolvenți sau studenți ai
Univeristății

Echipă tânără și
dinamică

de

Medicină

și

Farmacie

și

acreditați ca formatori de ANC (Autoritatea
Națională pentru Caliﬁcări).
Cursurile
(European

respectă

ghidurile

Resuscitation

ERC

Council),

actuale
cele

ale

Suntem energici și iubim ceea ce facem.

Consiliului Național Român de Resuscitare și

Transmitem

normele emise de Ministerul Sănătății și

mai

mult

decât

informații,

construim deprinderi. Cine ar ﬁ crezut că poți să
nu te plictisești la un curs?

Echipamentele
noastre
Utilizăm manechine, software-uri și tehnici de
simulare a situațiilor reale, totul pentru a putea
folosi cunoștințele dobândite: practica e cheia.
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Ministerul Educației.

CUM FUNCȚIONEAZĂ
PROCESUL?
1

Stabilim împreună subiectele pe care o
să le abordăm. Noi le numim ”Module”.

Stabilim numărul de participanți,
prețul și semnăm contractul.
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Stabilim locația, data și ora. Durata medie
a cursului este de 5 ore. Se prelungește în
funcție de interesul acordat.

O echipă de instructori se
deplasează la locația stabilită.

5
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2

Certiﬁcatele se eliberează
imediat după curs.
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CATALOG
MODULE
“Oamenii realizează prea
târziu că ar ﬁ putut face
un curs de prim ajutor”

Cursul este împărțit
pe mai multe module.
Fiecare abordează o
temă diferită.

medic SMURD și ATI

Suportul Vital
de Bază

Primul ajutor
în traumă

Piatra de temelie a oricărui curs unde vei

De la plăgi minore la hemoragii, arsuri,

învața

victimă

electrocutări sau accidente rutiere, îți

inconștientă, manevre de resuscitare,

prezentăm cele mai frecvente situații

manevra

traumatice cu care te poți întâlni și cum

cum

să

abordezi

Heimlich

și

salvatoare de viață.
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o

alte

acțiuni

să le gestionezi simplu, corect și eﬁcient.

Primul ajutor în
situații medicale

Primul ajutor
pediatric

O să aﬂii cum să reacționezi atunci când

Situațiile noi și neprevăzute apar în ﬁecare

situația o cere: de la simplul leșin și

zi in preajma copiiilor iar noi te ajutăm să

atacul de panică până la infarct miocardic

ﬁi cu un pas în fața lor. Asﬁxierea prin înec

acut, accident vascular cerebral, șoc

cu mâncare poate duce rapid și brusc la

anaﬁlactic și înec.

deces în ﬁecare zi. Noi iți arătăm cât este
de simplu de tratat.

Mituri în
prim ajutor
Răspundem

la

cele

mai

Educație pentru
sănătate
frecvente

întrebări care încep cu: „Am auzit că…”

Îți

prezentăm

lucruri

simple

și

importante pentru viața de zi cu zi:
noțiuni de igienă, măsuri de prevenire a
infecțiilor și stil de viață sănătos.
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„Oricine poate acorda
primul ajutor. Să înveți
ceva nou poate ﬁ o
experiență plăcută și
ușoară.”
Dr. Mihai Oprea
medic SMURD și ATI

SPECIFICAȚII
MODULE

SUPORTUL
VITAL DE BAZĂ

Teoretic
35 min
Practic
90 min

Specificații modul
Piatra de temelie a oricărui curs, reprezintă o introducere în primul ajutor și totodată subliniază importanța
intervenției într-o situație de urgență. Cuprinde manevrele care trebuie inițiate în cazul stopului cardiac:
resuscitarea cardio-pulmonară, deﬁbrilarea etc.

Competențe și
noțiuni dobândite

Exerciții
practice

Evaluarea victimei inconștiente

Evaluarea victimei

Eliberarea căii aeriene

Compresiunile toracice

Resuscitarea cardio-pulmonară

Ventilația artiﬁcială

Deﬁbrilarea externă

Utilizarea deﬁbrilatorului extern

Poziția laterală de siguranță

Dezobstrucția căilor aeriene la adult

Dezobstrucția căilor aeriene

Poziția laterală de siguranță

Paritcularitățile resuscitării la copil

Desfășurare
Curs teoretic

Sesiune practică

Scurtă prezentare teoretică cu expunerea noțiunilor

Grupa: maxim 8 persoane/instructor

esențiale și exempliﬁcarea unor situații realiste.

Simulare pe manechine specializate a unor
situații precum: victima inconștientă care
respiră, victima inconștientă care nu
respiră, deﬁbrilarea, obstrucția severa de
cale aeriană la adult.

Materiale
Manechin SVB adult - Laerdal Little Anne QCPR*

Folie protecție ventilație artificială

Manechin SVB pediatric - Laerdal Baby Anne

* QCPR - monitorizarea digitală a calității manoperelor de

Manechin dezobstrucție - Laerdal Choking Charlie

resuscitare

Defibrilator pentru simulare - HeartSine Samaritan PAD
500P Trainer
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PRIMUL AJUTOR
ÎN TRAUMATISME

Teoretic
30-45 min
Practic
45-60 min

Specificații modul
Un modul cu o mare aplicabilitate practică. Prezintă principalele situații traumatice: de la simple leziuni prin lovire
sau tăiere, la entorse, luxații sau fracturi, dar și arsuri, electrocutare sau accidente rutiere. Acoperă principalele
gesturi precum pansamente și bandaje, oprirea sângerărilor, abordarea leziunilor etc.

Competențe și
noțiuni dobândite

Exerciții practice

Noțiuni de asepsie și antisepsie (prevenirea

Tehnici de pansament și bandaj simplu

infecțiilor de plagă)

Tehnici

Principii generale de utilizare a pansamentelor

compresiv, Dessault, capelină, triunghiular

Primul ajutor în plăgi, entorse, luxatii, fracturi

Tehnici

Primul ajutor în electrocutare

compresiv, utilizarea garoului

Primul ajutor în arsuri

Imobilizarea fracturilor în atelă

Primul ajutor pentru victima unui înec

Tehnici de imobilizare a corpului străin implantat

Gestionarea scenei unui accidentul rutier

Utilizarea foliei izoterme („folia de supraviețuire”)

pentru
de

bandaje

hemostază:

speciale:
compresia,

articulații,
bandajul

Desfășurare
Curs teoretic
Prezentare

teoretică

Sesiune practică
cu

expunerea

noțiunilor

esențiale și exemplificarea unor situații realiste

Grupa: maxim 8 persoane/ instructor
Efectuarea individuală de manopere (pansamente,
bandaje, hemostază, imobilizări etc.)
instructori.
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ghidată de

PRIMUL AJUTOR ÎN
SITUAȚII MEDICALE

Teoretic
45-60 min

Specificații modul
Discutăm situații medicale frecvente, cum le recunoaștem, modul de abordare dar și principalele linii de
tratament medical.

Competențe și
noțiuni dobândite

Desfășurare

Utilizarea epipenului cu adrenalină în șocul

Curs teoretic

anaﬁlactic

Prezentare teoretică cu expunerea noțiunilor

Administrarea aspirinei în durerea cardiacă

esențiale și exempliﬁcarea unor situații realiste:

Algoritmul FAST din accidentul vascular
cerebral

Reacția alergică și șocul anaﬁlactic

Primul ajutor în convulsii

Durerea în piept și infarctul miocardic acut

Leșinul și ridicarea membrelor inferioare

Accidentul vascular cerebral

Hipoglicemia

Convulsiile și epilepsia

Atacul de panică

Diabetul zaharat și hipoglicemia

Astmul bronșic și utilizarea dispozitivului de

Atacul de panică și hiperventilația

inhalare

Criza de astm bronșic
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PRIMUL AJUTOR
PEDIATRIC

Teoretic
30-45 min
Practic
30 min

Specificații modul
Noțiuni de prim ajutor esențiale care trebuie cunoscute de ﬁecare părinte și nu numai. Îți prezentăm
principalele recomandări făcute de experții din domeniu pentru prevenirea și atenuarea incidentelor
frecvente.

Competențe și
noțiuni dobândite

Exerciții practice

Noțiuni de siguranță

copil mic și sugar

Suportul vital de bază la copil
Dezobstrucția de căi aeriene la copil și particularități
de tehnică

Compresiunile toracice la adolescent,
Ventilația artificială la adolescent,
copil mic și sugar
Dezobstrucția căilor aeriene

Traumatisme și arsuri
Febra și convulsiile
Reacțiile alergice
Noțiuni de bază despre medicamente uzuale
Semne de alarmă
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Sesiune practică
Grupa: maxim 8 persoane/ instructor
Efectuarea de exerciții pe manechine
specializate adaptate copilului.

DR. OARGĂ PAUL
CO FO N DATO R

Primul ajutor presupune un sacriﬁciu, câteva ore din viața
ta să-l înveți, o situație de urgență la care asiști și
oportunitatea de a contribui decisiv la salvarea persoanei
aﬂate în suferință. În acest context ”Nu știu ce să fac”
poate ﬁ fatal.

Proiectul vine în sprijinul lipsei de cunoștințe medicale de
bază ale societății în care trăim. Ne simțim responsabili să
aducem primul ajutor în comunitate și să-l prezentăm
într-un mod cât mai ușor de învățat, cu exerciții practice,
simulări și un du-te vino de întrebări și răspunsuri.

Știm că 8/10 români nu știu să acorde
primul ajutor. Vrem să schimbăm
acest lucru împreună. Ce zici, reușim?
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DR. MIHAI OPREA
CO FO N DATO R

Sunt medic, sunt părinte și iubesc ceea ce fac. Cred cu
tărie că rolul nostru ca medici se extinde cu mult peste
simplul act de a trata boli. Avem datoria de a preveni, de a
răspândi cunoștințe, de a ajuta oamenii să înțeleagă cu ce
se confruntă sau ce pot face mai mult pentru viața și
sănătatea lor.

Sunt convins totodată că pentru a ﬁ printre cei mai buni
trebuie să te provoci constant. De aceea am ales să ﬁu
paramedic voluntar SMURD încă din anul 1 de școală
medicală, iar în cei 6 ani de activitate am coordonat și pus
bazele unor proiecte precum: „Maratonul Resuscitării”,
„Lanțul Supraviețuirii - Fii veriga lipsă!” și „Emergency
Medicine Summer School 2015”.

Acum creștem noul nostru proiect:
Academia de Prim Ajutor și suntem
siguri că va schimba total modul în care
societatea românească se raportează la
acordarea primului ajutor.
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PASIUNE ÎN CE FACEM

ECHIPAMENTE
PROFESIONALE CU
FEEDBACK DIGITAL

INSTRUCTORI
DEDICAȚI

www.academiadeprimajutor.ro
Cluj-Napoca, România

