
În multe domenii, măsurile de prim ajutor pentru adulți, copii și 
sugari sunt foarte asemănătoare,similare sau la fel – dar uneori este 
pur și simplu necesar să se ajusteze măsurile în funcție de vârstă . 
Sugarii și copiii nu sunt întotdeauna la fel ca si adultii. 
În plus, există anumite imagini clinice care nu pot fi echivalate cu 
adulții in maturitate  atunci nu mai apar deloc sau riscurile nu mai 
sunt atunci  atât de relevante. 
 Din cauza asta un curs de  prim ajutor pentru copii merită cu 
siguranță! 
Atunci când există copii în casă, prevenirea accidentelor joacă un rol 
foarte special.  
Multe accidente pot fi prevenite în prealabil dacă spațiul de locuit 
este conceput pentru a fi rezistent la copii. 
 Centrul de siguranță a copilului din LKH Bärenburg oferă o bună 
oportunitate de a vă informa, cum poate arăta siguranța copilului. 
Comerțul specializat poate oferi, de asemenea, sfaturi bune.  
Cluburile de trafic rutier sunt primul port de escală pentru informații. 
Online există, de asemenea, multe liste de verificare cu privire la ceea 
ce să se aibă grijă  atunci când trăiesti cu copii. 
 De exemplu unde să depozitezi substanțele chimice ,nu la îndemâna. 
Există, de asemenea, o aplicație de prim ajutor de la crucea roșie, 
care poate fi descărcată gratuit în magazinele de aplicații, unde sunt 
toate informațiile despre urgente la copii. 
Dacă are loc un accident, încercați să obțineți sprijin imediat de către 
persoane in apropiere,strigă tare dupa ajutor. 
 Apoi, vă puteți concentra pe deplin asupra îngrijirii copilului dvs., 
în timp ce persoana care va ajuta face apel de urgență, preia pături și 
bandaje și sosirea ambulanței.   
Salvați numerele de urgență pe telefon. 122 pentru pompieri, 133 
pentru poliție și 144 pentru  
crucea roșie. În alte țări europene, numărul de urgență este 112 . 
 Înainte de a suna ar trebui să va informati la ce structuri de urgență 
există acolo in zona și cum puteți obține ajutor acolo. 
 Salvați centrul de informare privind otrăvirea: 01 406 43 43. 



 Acesta nu este un apel de urgență, dar acolo primesti informații non-
stop despre toate tipurile de otrăvire, de exemplu, în cazul în care 
copilul dumneavoastră a mincat fructe necunoscute și nu știi dacă sunt 
otrăvitoare sau nu.                                                                                   
Dacă utilizați informații 1450 este, de asemenea, un număr de telefon 
bun. există profesioniști care vă pot ajuta, Dacă nu sunteți sigur ce să  
faceți acum. 
 De exemplu, dacă nu sunteți sigur dacă ar trebui să mergeți imediat la 
spitalul de copii sau să așteptați până mâine. Și în caz de urgență,  
144  acolo sta personal instruit, care împreună cu tine la telefon  te 
ajuta sa stapinesti situatia ! 
 Atunci când efectuați un apel de urgență, este important să știți unde 
se află locația de urgență. Acest lucru este deosebit de relevant dacă:  
sunteți undeva în pădure sau conduceți pe autostradă de ceva timp. 
Acordați atenție conștientă pe împrejurimile dumneavoastră și să 
memorati puncte de trecere distincte. De asemenea, este bine dacă 
descrieți  ce s-a întâmplat de fapt și câte persoane sunt rănite. Pentru 
serviciile de urgență, este, de asemenea, util dacă numiți o persoană de 
contact care poate fi contactată prin telefon, dacă este necesar.  
"Siguranța pe primul loc" se aplică și primului ajutor, așa că primul 
pas ar trebui să fie întotdeauna determinarea locului accidentului.  
sigur acest lucru este relevant pe drum, dar poate fi necesar și acasă, 
de exemplu prin îndepărtarea surselor de aprindere daca a luat foc sau 
prin ducerea animalelor de companie în alta incapere. 
 Dar fii atent întotdeauna siguranta ta este pe prim loc . 
Anumite măsuri trebuie apoi luate cât mai repede posibil, inclusiv 
oprirea sângerări abundente, curățarea căilor respiratorii și pornirea de 
resuscitare.  
Prin urmare, verificați mai întâi dacă persoana este conștientă 
adresându-te cu voce tare și ușor miscati umerii. Dacă persoana nu 
reacționează, trebuie să se verifice respirația sa determinați dacă exista 
respirația normală  sau nu. Pentru a face acest lucru, aduceți-vă 
urechea la fața persoanei și ascultati dacă puteți auzi sunetele 
respirației, uitativa dacă percepeți mișcările aerului care respiră și 
priviți spre piept pentru a vedea dacă stomacul și pieptul se mișcă.  



 Dacă persoana respiră, intoarcți-o în poziția laterală stabilă sau în 
poziția laterala- abdominală.pe antebrat, când este vorba de un copil. 
Dacă nu observați nicio respirație, chiar trebuie să începeți 
resuscitarea cât mai curând posibil. Cursurile de prim ajutor sunt 
foarte potrivite pentru acest lucru pentru a practica întreaga procedură.  
Dar, din fericire, astfel de măsuri drastice nu sunt întotdeauna 
necesare! În cazul în care persoana este constienta și respiră, puteți 
aplica cele patru măsuri de bază - în fiecare accident   
În primul rând, a se vedea dacă copilul sau persoana respira. 
Primul pas poate însemna, deschideți articolele de îmbrăcăminte, cum 
ar fi jachete sau eșarfe și deschideți o fereastră în camere închise . 
Apoi,  trebuie să acordați atenție temperaturii corpului. Mai ales la 
sugari, reglarea temperaturii nu este încă atât de bună, așa că acordați 
atenție unui suport pentru cap și acoperiți-vă piticul . 
 În timpul verii, acest lucru înseamnă sa l duceti la locuri răcoroase, la 
umbră sau în răcoare,dar nu mergeti neaparat in camere cu aer 
conditionat. 
De asemenea, vă puteți sprijini bine copilul dacă dorește să se așeze 
sau să se culce. Folositi perne și pături pentru a-l face  sa steie cât mai 
confortabil posibil. În caz de durere abdominală, puteți sa i puneti o 
rola la genunchi.  
 În caz de plângeri ca nu primeste aer sau il doare in piept sau  
insolație, partea superioară a corpului ar trebui să fie plasată înaltă, 
copilul poate, de exemplu, se poate sprijinii de un perete cu o pătură. 
În caz de probleme circulatorii, picioarele ar trebui să fie ridicate in 
sus de exemplu, puneți un rucsac sub picioare sau puneți un scaun pe 
care copilul dvs. poate tine picioarele.  
Și dacă credeti că copilul va fii in curind  inconștient, întoarceți-l pe o 
parte .  
Numai în cazul ca durerea și leziunile sunt din zona coloanei 
vertebrale, de exemplu, după o cădere, nu ar trebui să fie schimbata 
poziția. 
 
Iar ultima măsură de bază este îngrijirea sănătății mintale, în special 
pentru copii .  
 



 Un factor foarte important! Fii sincer și nu face promisiuni utopice,  
care nu pot fi păstrate. De asemenea, evitați expresiile de genul 
"Indienii nu cunosc  durere" sau "pina te insori,mariti iti trece" – 
acestea sunt, probabil, bine spuse, dar transmit  
sentimentul că nu-ți pasa de durerea și tristețea lui deloc. 
 
 


