Structurile componente:
1. Dispeceratul colocat Ambulanță + Pompieri (ISU*)


Dispeceratul coordonează activitatea echipajelor disponibile din structurile de urgență
prespitalicești ale SAJ și SMURD.

2. Structurile prespitalicești:
a) Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ)
 Stația Centrală Sibiu: ambulanțe C2, B1, B2, A1, A2, ACD.
 Substațiile Mediaș, Cisnădie, Tălmaciu și Agnita: ambulanțe B1, B2, A1, A2.
b) Serviciul Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare (SMURD)
 Unitea de Pompieri Sibiu: echipaj terapie intensivă și echipaje de prim ajutor
 Subunități: echipaje de prim ajutor
3. Structurile spitalicești
 Unitatea de primiri urgențe (UPU Sibiu) – în cadrul Spitalului Județean de Urgență
Sibiu
 Compartimentele de primiri urgențe (CPU) – în cadrul Spitalului de Pediatrie Sibiu,
Spitalului Militar de Urgență Sibiu și a Spitalului Municipal Mediaș.
 Camerele de gardă:
 de medicină generală: în cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie și a Spitalului
Orășenesc Agnita;
 de specialitate: ObstetricăGinecologie Sibiu, Psihiatrie
Sibiu, etc.
4. Alte instituții cu care colaborăm în situații
deosebite: pompierii, poliția, salvamontul etc.
*

ISU = Inspectoratul pentru Situații de Urgență (Pompierii)
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Intră la test: Tipurile de ambulanțe (pag. 2 si 3 jos), Aveți o urgență medicală? (pag. 3), Suportul
vital de bază și defibrilarea externă automată (pag. 4).

Pliant - pagina 1
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Dotare minima pentru Ambulanta tip B1*
1. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea si transportul pacientului
1. Suport targa/sistem prindere-asigurare targa in timpul transportului amplasat lateral
sau in mijloc.
2. Targa principala
3. Targa Lopata
4. Saltea vacuum
5. Scaun cu rotile
6. Cearsaf de transport sau saltea de transfer
7. Dispozitiv de tractiune pentru fracturile de femur
8. Set atele vacuum
9. Atele cervicale
10. KED (extractor pentru imobilizarea in ax a extremitatii cefalice/gatului si
trunchiului in vederea extragerii accidentatilor din autovehicule)
11. Suport agatare perfuzii
2. Aparatura / echipamente pentru resuscitare – respiratie
1. Oxigen stationar
2. Oxigen portabil
3. Balon ventilatie
4. Set cai orofaringiene (pipe Guedel)
5. Laringoscop cu lame de diferite mărimi si cu mandren.
6. Pensa Mcgill
7. Aspirator stationar electric
8. Aspirator portabil electric

Celula medicală a unei ambulanțe
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3. Aparatura monitorizare - defibrilare - evaluare – administrare medicamente / solutii
1. Defibrilator semiautomat
7. Tensiometru manual
2. Pulsoximetru
8. Lampa pentru examinarea
3. Injectomat (Seringa automata)
pupilelor
4. Sistem incalzire solutii
9. Ciocan reflexe
perfuzabile
10. Dispozitiv pentru perfuzie sub
5. Glucometru
presiune
6. Stetoscop
4. Materiale sanitare
1. Sonde de aspiratie Yankauer
la 4 +/- 2 °C, pentru cel putin 2
2. Sonde de aspiratie flexibile
ore
endotraheale
13. Tavita renala
3. Seringi 5 si 10 ml
14. Saci pentru voma
4. Truse perfuzie (perfuzoare)
15. Trusa sondaj urinar / pungi
5. Seringi si truse pentru injectomat
colectoare urina
6. Sonde de intubatie traheala
16. Plosca urinara
7. Trusa minitraheostomie
17. Container materiale ascutite
8. Paturi (2)
18. Sondaj gastric
9. Cearceaf
19. Manusi chirurgicale sterile
10. Fesi si pansamente sterile si ne20. Manusi nesterile (de consultație)
sterile
21. Canule intravenoase periferice
11. Pansamente speciale pentru
diferite marimi adulti/copii
arsuri si folie
22. Valiza / rucsac pentru materialele
12. Container "pentru replantare" cu
de interventie portabile
mentinerea temperaturii interne
Se recomandă vizualizarea echipamentelor prin căutare pe internet.

Monitor-defibrilator (cu următoarele funcții încorporate: EKG, tensiometru, pulsoximetru,
defibrilator)
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Medicament

Condiţionare

1.

Adrenalina

Fiole 1mg/1mL

2.

Atropina

Fiole 1mg/1mL

3.

Hidrocortizon hemisuccinat

Flacon 100mg

4.

Algocalmin (metamizol)

Fiole 1g/2mL

5.

Algifen fiole 5mL (metamizol + pitofenonă + fenpipramidă)

6.

Mabron (tramadol)

Fiole

7.

Diazepam

Fiole 10mg/2mL

8.

Furosemid

Fiole 20mg/2mL

9.
11.

Metoclopramid
No-Spa
Etamsilat

Fiole
Fiole
Fiole

12.

Fitomenadion

Fiole

13.
14.

Adrenostazin
Vit. B1

Fiole
Fiole

15.

Vit. B6

Fiole

16.

Fiole 3,3g/10mL
Flacon 250mL

20.

Glucoza 33%
Glucoză
(Soluție 5%, Soluție 10%)
Ser fiziologic
(Soluție NaCl 0,9%)
Solutie Ringer
(Soluție NaCl + KCl + CaCl2)
Ventolin spray (salbutamol)

21.

Nitromint spray (nitroglicerină)

Flacon

22.

Nitroglicerina

Comprimate 0,5mg

23.

Captopril

Comprimate 25mg

24.

Nifedipin Retard

Comprimate

25.
26.

Paracetamol
Aspirina

Supozitoare 125mg, 250mg
Comprimate 500mg

27.

Extraveral

Comprimate

28.

Diazepam Desitin

Pompiță preumplută a 5mg/2,5mL

10.

17.
18.
19.

Flacon 250mL
Flacon 250mL
Flacon

Valoarea subliniată reprezintă și volumul fiolei.
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Clasificarea deșeurilor:
 Ințepătoare-tăietoare
 Infecțioase
 Menajere
 Deşeuri ÎNŢEPĂTOARE-TĂIETOARE
 sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere;
 exemple: ace de branulă, ace de seringă, fiole, lame bisturiu;
 se depozitează în cutia galbenă din plastic dur cu capac; cutia se înlocuiește când
conținutul ajunge la ¾ din volumul ei.
 Deşeuri INFECŢIOASE (material moale infecțios)
 materiale cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora care sunt
cunoscute ca producând afectiuni pentru om sau pentru alte organisme vii; aceste
deşeuri sunt considerate deşeuri periculoase;
 exemple: mănuși de consultație, comprese, seringi fără ac, perfuzor fără ac etc.
 se aruncă în sacul galben - deșeuri cu risc biologic.
 Deşeuri MENAJERE
 sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru
sănătatea umană şi pentru mediu;
 exemple: hârtie, pahare, resturi de mâncare etc.
 se depozitează în tomberoane corespunzătoare tipului de material în vederea reciclării.

Cutie pentru deșeuri înțepătoare-tăietoare

Saci pentru material moale infecțios

Pubele pentru deșeuri menajere (textul din această imagine nu intră la test)
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Comunicarea cu personalul din stația de ambulanță
 Voluntarul trebuie să manifeste un comportament respectuos față de personalul
instituției (începând cu a da bună ziua persoanelor întâlnite în instituție);
 Voluntarul nu trebuie să manifeste exprimări jignitoare la adresa personalului
instituției;
 Voluntarul nu trebuie să prezinte atitudine de superioritate sau de prioritate față de
angajații instituției.
Comunicarea în cadrul echipajului de ambulanță
 Voluntarul trebuie să respecte ierarhia echipajului: medic, asistent, ambulanțier,
voluntar;
 Voluntarul trebuie să aibă un comportament respectuos față de toți membrii
echipajului;
 Voluntarul primește comenzi de la șeful de echipaj. Dacă nu a înțeles comanda trebuie
să solicite repetarea sau lămurirea ei;
 Voluntarul nu are voie să întreprindă acțiuni din propria inițiativă fără acordul șefului
de echipaj. Dacă are o propunere trebuie să ceară și să primească în mod clar acordul
șefului de echipaj pentru implementarea ei.
Comunicarea cu personalul din alte instituții
 Referire la personal: UPU, CPU, camere de gardă, secții spital, cabinete medicale,
SMURD, poliție, pompieri, salvamont, pază, aeroport etc.
 Relația cu personalul acestor instituții este de competența șefului de echipaj!
 Voluntarul nu trebuie să medieze comunicarea echipajului cu personalul altor
instituții.
 Dacă situația impune comunicarea, voluntarul trebuie să manifeste respect în atitudine
și limbaj în fiecare situație.
 Voluntarul nu pune în aplicare comenzi primite de la personalul altor instituții, ci le
aduce la cunoștința șefului de echipaj SAJ din care face parte, care ia decizii în acest
sens.
Comunicarea cu pacientul și aparținătorii
 Este de competența șefului de echipaj!
 Voluntarul trebuie să manifeste respect în comportament și limbaj față de pacient și
aparținătorii acestuia.
Etică medicală
 Urmarea principiului: primum non nocere (în primul rând să nu faci rău)
 Personalul medical trebuie să informeze pacientul de manoperele diagnostice sau
terapeutice pe care urmează să le întreprindă. Dacă pacientul nu înțelege necesitatea
acestor manopere acestea trebuie explicate pacientului pe înțelesul său.
 Pacientul are dreptul să refuze manopere diagnostice sau terapeutice propuse de
echipajul medical. Pacientul își va asuma răspunderea legală pentru refuz prin
semnătură pe fișa de urgență.
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 Pacientul are dreptul să refuze efectuarea unor manopere de către un anumit personal
medical (ex. are dreptul să refuze ca glicemia să îi fie măsurată de voluntar);
 Orice manoperă a voluntarului asupra pacientului trebuie efectuată numai sub
supravegherea șefului de echipaj;
 Este interzis refuzul de a oferi ajutor medical unui pacient pe considerente rasiale,
etnice, sexuale, politice, religioase, economice, de vârstă etc.;
 Este adecvată solicitarea și așteptarea ajutorului unor echipaje complementare în
situații speciale (poliție, pompieri, salvamont, scafandri etc);
 Pentru pacientul minor ia decizii părintele acestuia (tutore legal);
 Pentru pacienții inconștienți, echipajul medical are autoritatea să acționeze în interesul
sănătății pacientului;
 Denigrarea altui personal medical în fața pacientului sau aparținătorilor este împotriva
normelor deontologice medicale.
Comunicarea diagnosticului și decesului
 Comunicarea diagnosticului și a prognosticului este de competența șefului de echipaj,
nu a voluntarului!
 Pacientul are dreptul să își cunoască diagnosticul și prognosticul. Diagnosticul trebuie
comunicat direct pacientului și dacă este nevoie explicat pe înțelesul acestuia. Dacă
pacientul refuză să cunoască diagnosticul sau prognosticul său, acesta are dreptul să
numească un aparținător căruia să i se comunice diagnosticul și prognosticul.
 Diagnosticul este confidențial. Comunicarea diagnosticului către aparținători se face
numai cu acordul pacientului. Dacă pacientul se opune comunicării diagnosticului
către aparținători, trebuie respectată dorința pacientului. Este interzisă informarea
unor persoane din afara instituției cu privire la diagnosticul sau prognosticul unui
anumit pacient.
 Pentru pacienții aflați în stare gravă, care nu își mai pot exprima opțiunea,
familia/aparținătorii au dreptul să cunoască starea pacientului și prognosticul pe
termen scurt. În general, este bine de informat familia despre gravitatea situației,
precum și posibilitatea evoluției nefavorabile a pacientului.
 Comunicarea decesului unui pacient către aparținători este de competența șefului de
echipaj!
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Stilul de viață sănătos
 Odihnă suficientă (pentru că oboseala duce la greșeli);
 Alimentație adecvată (pentru că alimentația neadecvată scade rezistența
organismului);
 Activitate fizică constantă (pentru că neantrenarea organismului este improprie
activității de teren). Mens sana in corpore sano (minte sănătoasă în corp sănătos).
 Cultivarea unei gândiri pozitive și responsabile.
Managementul stresului





Discutarea cazurilor cu ceilalți colegi (descărcare emoțională, feedback);
Acumularea de cunoștințe medicale (combate frica de necunoscut);
Limitarea activității la nivelul individual tolerabil (program adaptat);
La nevoie, chiar întreruperea temporară a activității (concediu/vacanță).

Măsurile de protecție în deplasare
 Deplasare numai șezând pe scaun și cu centura de siguranță fixată (în caz de accident,
cel care nu stă pe sacun cu centura pusă se expune la risc de traumatisme);
 Dacă se impun manopere de urgență asupra pacientului se oprește autosanitara pe
partea dreaptă a carosabilului cu semnalele luminoase pornite.
Măsurile de protecție la locul intervenției
 Inspecția locului intervenției pentru recunoașterea potențialelor riscuri;
responsabilitatea revine și voluntarului care trebuie să anunțe șeful de echipaj de
îndată ce identifică posibili factori de risc pentru viața salvatorilor: sursă de foc cu
potențial de explozie sau extindere, gaze toxice, substanțe periculoase, animale
agresive, pacienți periculoși, agresori etc);
 Solicitarea ajutorului echipajelor de intervenție complementară și așteptarea sosirii lor
înainte de a interveni (poliție, pompieri etc) în cazuri de: pacienți agresivi sau cu
obezitate morbidă, intervenții în apă, în pădure, pe munte etc.
 Realizarea unei zone de siguranță la locul accidentului;
 Semnalizarea locului intervenției cu semnale luminoase/sonore.
Echipamentul de protecție
 Ținuta obligatorie formată din tricou portocaliu (sau bleumarin), pantaloni bleumarin
cu benzi reflectorizante (argintiu), pantofi sau bocanci cu talpă antiderapantă și
bombeu dur, echipament pentru situații speciale (vreme rece, ploaie etc.);
 Mănuși de consultație la fiecare caz (până la proba contrarie presupunem că fiecare
pacient are boli infecțioase transmisibile precum HIV, VHB, VHC etc.);
 Mască de protecție dacă pacientul este tușitor sau are patologie infecțioasă cu
transmitere pe cale aeriană (TBC, gripă etc.);
 Cască de protecție dacă locul intervenției prezintă riscul căderii unor obiecte
periculoase (șantier, cutremur, incendiu etc.).
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Dezinfecția și gestionarea deșeurilor
 Dezinfecția preventivă a aparaturii și a celulei medicale conform procedurilor;
 Dezinfecția mâinilor la venire și la plecare, după fiecare caz, după folosirea mâinilor
în scop personal (mâncat, toaletă, suflat nasul etc.);
 Gestionarea cu atenție a deșeurilor cu risc biologic (ace, branule, etc);
 Raportarea incidentelor de expunere la sângele pacientului prin soluție de continuitate
(înțepare, tăiere).

14
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TESTUL DE RECRUTARE







Este compus din 20 întrebări tip grilă
Fiecare întrebare are 5 răspunsuri posibile
Un singur răspuns este corect
Durata testului = 15 minute
Punctajul minim de promovare = 70%
Prezentarea la test se face cu actul de identitate și un pix cu pastă albastră.

= EXEMPLU =
Test recrutare voluntari
Numele complet: ………………………………………..………………………………………….
Pregătirea medicală de bază (unde există): …….…………………………………………………..
Telefonul: .…………………………

Nivelul: 1 2 3

Stația pentru care optează: SIBIU / MEDIAȘ / CISNĂDIE / TĂLMACIU / AGNITA

Instrucțiuni
 Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns din care una singură este corectă. Încercuiți litera
corespunzătoare acesteia.
 Durata testului este de 20 minute.
 Punctajul minim de promovare este de 70%.
1. Unde se aruncă acele de branulă?
a) sacul galben
b) sacul negru
c) sacul roșu
d) cutia galbenă
e) cutia neagră.

3. Care din următoarele medicamente NU
face parte din dotarea ambulanței tip B2?
a) Vitamina B1
b) Furosemidul
c) Vitamina D
d) Captoprilul
e) Atropina.

2. După promovarea testului de recrutare
vă aflați în stația de ambulanță în prima zi
de activitate practică și pe langă
dumneavoastră trece o persoană pe care nu
o cunoașteți îmbrăcată civil. Cum
procedați?
a) o salut
b) o legitimez
c) a opresc să intre
d) o urmăresc
e) chem poliția.

4. Fiola de Adrenalină are următoarea
condiționare:
a) 1mg/mL
b) 10mg/mL
c) 1g/mL
d) 10mg/0,1mL
e) 1mg/10mL.
5. Care din următoarele nu sunt deșeuri
infecțioase:
a) compresele
b) seringile
15

Serviciul de Ambulanță Sibiu - Material Test Recrutare Voluntari
b) trebuie să relatați repede ce s-a întâmplat
fără a răspunde la întrebări și închideți
telefonul ca să vă ocupați de pacient
c) dacă nu aveți pregătire medicală nu aplicați
asupra pacientului manevrele indicate prin
telefon
d) tipul de echipaj alertat depinde doar de
locația victimei
e) în cazul unei urgențe majore executați
manevrele recomandate la telefon de medic.

c) mancarea
d) tampoanele de vată
e) mănuși de consultație.
6. Vă aflați în aeroport. În apropierea
dumneavoastră o pesoană vârstnică acuză
durere în piept, apoi devine inconștientă și
nu mai respiră. După ce anunțați situația la
112, începeți să resuscitați pacientul
efectuând alternativ compresiuni toracice și
ventilații. Care este raportul corect în care
trebuie să efectuați cele două manevre?
a) 15 compresiuni: 2 ventialații
b) 30 compresiuni: 2 ventilații
c) 15 ventialții: 2 compresiuni
d) 30 compresiuni: 1 ventilație
e) 2 compresiuni: 30 ventilații.

11. Ce trebuie să facă voluntarul dacă
pacientul refuză ca voluntarul să-i ia
tensiunea?
a) să insiste până convinge pacientul
b) să ia glicemia oricum
c) să renunțe să mai ia glicemia vreodată
d) să raporteze șefului de echipaj refuzul
pacientului
e) să ceară șefului de echipaj să ia el glicemia.

7. Măsurile de protecție a salvatorilor în
timpul deplasării cu ambulanța presupun:
a) statul în picioare
b) sezutul pe scaun fără centură
c) șezutul pe targă
d) oprirea ambulanței în cazul ridicării de pe
scaun pentru a intervenția asupra pacientului
dacă starea acestuia se degradează în timpul
deplasarii
e) purtarea căștii de protecție.

12. Cum trebuie să procedați dacă la
plecarea de la caz vă abordează un
necunoscut cu întrebarea referitoare la
pacient Ce s-a întâmplat cu prietenul meu?
a) îi spuneți că vecinul este grav bolnav și
trebuie dus la spital
d) îi spuenți că trebuie să vorbească cu șeful de
echipaj
b) îi spuneți că nu este treaba lui
c) îi explicați că vecinul lui are o durere mare
în piept care s-ar putea să fie datorată unui
infarct
e) îi spuneți că vecinul lui a murit.

8. Despre Dispeceratul Inspectoratului
pentru Situatii de Urgentă este adevărat că:
a) se gășește în fiecare stație și substație de
ambulanță din județ
b) se află în Sibiu și Mediaș
c) coordonează activitatea echipajelor
disponibile ale SAJ și SMURD
d) nu face parte din secvența operativă în cazul
unei urgențe medicale
e) este coordonat de un dispecer.

13. Din echipamentul aflat în dotarea
ambulanței tip B1 destinat imobilizării
pacientului NU face parte:
a) KED
b) targa lopată
c) dispozitivul de elongație pentru fracturile
vertebrale
d) atelele cervicale
e) salteaua vacuum.

9. În cazul unei urgențe medicale, cel care
apelează la 112 va vorbi cu personalul din:
a) Dispeceratul 112 și Dispeceratul
Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă
b) Serviciul de Ambulanță
c) SMURD
d) Unitatea de Primiri Urgențe
e) Camera de Gardă.

14. Care membru al echipajului este comun
următoarelor tipuri de ambulanțe: C2, B2?
a) medicul
b) asistentul medical
c) voluntarul
d) paramedicul
e) dispecerul.

10. În cazul unei urgențe medicale apelați
112. Care din următoarele afirmații este
corectă?
a) cel care răspunde primul la telefon este
medicul

15. Care este ierarhia corectă a unui echipaj
tip B2?
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a)
b)
c)
d)
e)

ambulanțier, asistent, medic
asistent, voluntar, ambulanțier
medic, asistent, ambulanțier, voluntar
asistent, ambulanțier, voluntar
medic, asistent, voluntar student asistență
medicală, ambulanțier.

e) condiționare sub formă de supozitoare
1000mg.
18. Managementul stresului NU include:
a) acumularea de sentimente negative
b) program de activitate adaptat
c) discutarea cazurilor cu ceilalți colegi
d) studiul individual
e) descărcarea emoțională.

16. Legat de echipamentul de protecție, este
FALSĂ afirmația:
a) pantalonii bleumarin cu benzi
reflectorizante trebuie purtați tot timpul
b) mănușile trebuie purtate la toate cazurile
c) masca trebuie purtată la pacienții cu gripă
d) casca de protecție trebuie purtată pe șantier
e) masca trebuie purtată la pacienții cu virus
hepatitic B (VHB).

19. Ambulanța tip B1 are în dotare
următoarele echipamente pentru asistența
ventilației:
a) Aparat ventilație mecanică
b) Capnograf
c) Atele vacuum
d) Pipe Guedel
e) Sondă nazogastrică.

17. Paracetamolul din trusa ambulanței B2
are:
a) Condiționare sub formă de comprimate
500mg
b) Condiționare sub formă de comprimate
250mg
c) condiționare sub formă de supozitoare
125mg
d) condiționare sub formă de supozitoare
500mg

20. O ambulanță a cărui echipaj este format
din medic, asistent medical și ambulanțier
este de tipul:
a) ACD
b) A1
c) A2
d) B1
e) B2.

___________________________________________________________________________

17

Serviciul de Ambulanță Sibiu - Material Test Recrutare Voluntari

INFORMATIV
Primul contract de voluntariat
 Are durata de 4 luni = perioadă în care are loc formarea voluntarilor;
 Se încheie la Secretariatul Serviciului de Ambulanță Sibiu după promovarea testului
de recrutare. Programul cu voluntarii al Secretariatului este în fiecare miercuri orele
7oo-10oo;
 Poate fi prelungit după promovarea unui examen din tematica fișei de voluntariat la
finalul celor patru luni de pregătire;
 Actele necesare pentru întocmirea primului contract:
 Cerere tip;
 Copie carte de identitate;
 Adeverință medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate;
 Acte doveditoare ale calificării medicale: copie diplomă de asistent medical
sau adeverință de la instituția de învățământ medical la care este înscris
(facultate, școală postliceală sanitară);
 Pentru persoanele fără pregătire medicală: a) adeverință de la instituția de
învățământ nemedical actuală (liceu/facultate) sau b) adeverință de la locul de
muncă sau c) cazier judiciar.

Categorii de voluntari
Nivelul

Pregătirea

NIVELUL 1

Persoane fără pregătire medicală

NIVELUL 2

Persoane aflate în primii trei ani de formare medicală (studeți MG/AMG an
I-III, elevi ai școlilor sanitare postliceale)

NIVELUL 3

Persoane care au peste trei ani de formare medicală (studenți MG an IV-VI,
studenți AMG an IV și asistenți medicali absolvenți)
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