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4. Hemoragia și hemostaza 

 
Hemoragia 
Scurgerea sângelui în afara vaselor sanguine se numește hemoragie. Se pot deosebi mai multe tipuri de 

hemoragii: 
» Hemoragiile externe - în care sângele se scurge în afara organismului datorită secționării unor 

vase de sânge. În funcție de vasele secționate deosebim: 
 - Hemoragii arteriale, în care sângele, de culoare roșu aprins, țâșnește intr-un jet sacadat, în același ritm 

cu pulsațiile inimii; 
 - Hemoragii venoase, în care sângele, având o culoare roșu-închis, curge lin continuu; 
 - Hemoragii capilare, în care curgerea sângelui se observă pe toată suprafața rănii, având intensitate 

redusă. 
» Hemoragiile interne - în care sângele care curge rămâne în interiorul organismului. O categorie 

deosebită o pot forma hemoragiile interne exteriorizate, în care sângele ajunge în afara corpului după ce a trecut 
printr-o cavitate naturală care face comunicarea organismului cu exteriorul. 

Hemoragiile interne sunt însoțite de semne prin care se pot bănui și diagnostică: amețeală, creșterea 
numărului de bătăi ale inimii pe minut, creșterea numărului de bătăi ale inimii, creșterea numărului de respirații. 
Pulsul este slab, tensiunea arterială sub limita normală. Bolnavul este nemulțumit, palid, vorbește sacadat, are 
transpirații reci și chinuit de sete extrem de mare. 

 
Hemostaza 
Operațiunea de oprire a unei hemoragii se numește hemostază. Oprirea rapidă și cu competență este una 

din acțiunile decisive care trebuie executate de către cel ce acordă primul ajutor în cazul accidentelor rutiere. 
Se realizează în două feluri: natural si artificial. Hemostaza naturală se datorează capacitații sângelui de a 

se coagula în momentul în care a venit în contact cu mediul exterior. Se produce în cazul hemoragiilor mici, 
capilare. 

Cel mai simplu mod de a face o hemostază provizorie este aplicarea unui pansament compresiv. Câteva 
comprese aplicate pe plagă, o bucată de vată și un bandaj ceva mai strâns sunt suficiente pentru a opri o 
sângerare medie. 

Dacă hemoragia nu se oprește, este necesară comprimarea vasului din care curge sângele. În hemoragia 
arterială, comprimarea se face intr-un punct situat cât mai aproape de rană și mai sus, intre rană și inimă. În 
hemoragiile venoase, comprimarea se face sub rană pentru a opri venirea sângelui de la periferie către inimă. 
Comprimarea vaselor se face mai bine în locurile în care ele sunt mai aproape de un plan osos și se poate face 
direct, cu degetul sau cu toată mâna, însă numai pentru o hemostază de scurtă durată. 

Când se intenționează comprimarea pentru o perioadă mai îndelungată a vasului de sânge se folosește 
garoul (Garoul este un tub sau bandă elastică de cauciuc. La nevoie, el poate fi improvizat dintr-o cameră de 
bicicletă, o fașă, o bucată de pânză, o curea sau orice altceva care poate fi răsucit și strâns pe braț sau pe 
picior. Garoul este aplicat până la oprirea hemoragiei. 

ATENTIE: Menținerea aplicată a garoului nu poate depăși o oră. Ori de câte ori se aplică garoul 
trebuie notată ora și data aplicării pentru evitarea unor accidente grave din cauza neoxigenării teritoriilor de 
sub garou. Dacă este necesar, se slăbește ușor garoul, pe perioade scurte de timp). 
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