
FUNCTIILE VITALE 
 

1. Respirația și circulația sângelui 
 

De cele mai multe ori, victimele accidentelor rutiere grave își pierd cunoștința. Deci, în mod categoric, 
primul gest al celui care acordă primul ajutor va fi controlul funcțiilor respiratorii și circulatorii, iar datoria 
majoră a oricărei persoane care acordă primul ajutor este menținerea funcțiilor vitale ale victimei. 

» Controlul respirației se poate face în două moduri. Dacă privim toracele accidentatului se pot 
observa mișcările ritmice respiratorii. Curentul de aer care intră sau iese pe nas sau prin gură se poate 
evidenția cu ajutorul unei coli de hârtie sau cu o oglindă pusă în fata gurii sau a nasului victimei. Mișcarea 
hârtiei sau aburirea oglinzii arată prezenta respirației. 

» Controlul circulației sângelui se face prin ascultarea inimii și prin căutarea pulsului. Ascultarea 
bataților inimii se va face punând urechea pe toracele accidentatului, în regiunea inimii. Pulsul se va simți la 
nivelul arterei radiale, adică la nivelul articulației pumnului, la nivelul degetului mare. Dacă pulsul este slăbit, 
el poate fi simțit mai ușor la nivelul arterei carotide, pe partea laterală a gâtului. 

» Semnele care denotă o insuficiență respiratorie sunt: 
 - Mișcările respiratorii sunt foarte slabe și neregulate sau lipsesc cu desăvârșire; 
 - Buzele și unghiile se învinețesc; 
» Semnele care denotă insuficiență circulatorie sunt: 
 - Pulsul se percepe cu foarte mare greutate sau nu poate fi perceput; 
 - Extremitățile sunt reci și livide; 
 - Bătăile inimii nu se mai pot percepe; 
 - Hemoragiile din plăgi încetează; 
» ATENTIE: La scurt timp după oprirea respirației și a circulației sângelui apar tulburări ale sistemului 

nervos central. Accidentatul este inconștient și nu mai răspunde la întrebări, nu reacționează la durere (ciupitul 
pielii), nu are reflexul cornean (atingerea coreei nu determină clipirea) și reflexul pupilar lipsește (pupila nu se 
mai îngustează la creșterea intensității luminii). 
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