
FUNCTIILE VITALE 
7. Transportul 
 

Ridicarea, deplasarea, urcarea în 'Ambulanță' și transportul accidentaților au o importanță deosebită. 
Multe complicații pot apărea tocmai din cauza unor greșeli comise cu ocazia ridicării și transportului, mai ales 
în cazul poli-traumatizaților și marilor traumatizați. 

În timpul mobilizării, victima accidentului rutier trebuie manevrată cu atenție și blândețe. Geamătul 
victimei trebuie să oprească manevrele și gesturile care le determină. Accidentații care și-au pierdut cunoștința 
nu mai reacționează la durere, ceea ce ne obligă la mai multă atenție în vederea evitării gesturilor traumatizante, 
care contribuie la agravarea tulburărilor funcționale existente. În aceste cazuri, agravarea se poate constata prin 
modificarea pulsului și ritmului respirator, precum și prin accentuarea palorii. 

Este bine că ridicarea accidentatului și așezarea sa pe targă să se efectueze cu ajutorul mai multor 
persoane care se vor așeza la capul și la picioarele celui ce trebuie ridicat. Una dintre ele va introduce brațele 
sub umerii victimei, alta sub bazin și cealaltă sub picioare. La o anumita comandă, toți vor ridica accidentatul 
cu 30 - 40 cm, atât cât este necesar pentru a introduce targa dedesubt. Tot prin mișcări sincronizate, rânitul va fi 
pus pe targă. Axul corpului, format din cap-gât-torace-bazin, va fi menținut în bloc unitar, tot timpul în același 
plan. 

Transportul victimei se face la comandă, capul accidentatului fiind ținut pe direcția mersului. Purtătorii 
din spate vor supraveghea fața accidentatului și mișcările respiratorii ale acestuia. Targa se va menține numai în 
poziție orizontală și se va menține un pas sincronizat pentru evitarea balansului și zdruncinarea rănitului. 

Dacă victima a pierdut mult sânge, va fi așezată cu capul mai jos decât restul corpului. Dacă accidentatul 
prezintă o rană toracică, capul și toracele vor fi așezate mai sus. Accidentații care și-au pierdut cunoștința vor fi 
așezați cu capul întors intr-o parte pentru a se evita sufocarea prin vărsături. La fel și cei care sângerează pe nas 
sau pe gură. Sub ceafa accidentatului se va introduce un sul făcut eventual din haine. 

Dacă bănuim existența unei fracturi de coloană, cunoscând pericolul secționării măduvei spinării 
accidentatului, acesta trebuie ridicat și transportat după regulile următoare: 

- În timpul ridicării, umerii și bazinul trebuie menținuți la același nivel; 
- Dacă este posibil, pentru ridicarea accidentatului să folosim 4 ajutoare, care, în picioare, se plasează 

deasupra accidentatului, cu câte un picior de o parte și de alta a acestuia. Un ajutor se situează în dreptul 
picioarelor, privind spre cap și bagă o mână sub coapse și o mână sub gambe. Al doilea ajutor se situează în 
dreptul bazinului, privind tot spre cap, introducând mâinile sub sale, ținându-le față în față, fără a le decala. Cel 
de-al treilea ajutor se așază în dreptul capului, privind spre picioarele accidentatului și apucă cu mâinile fiecare 
umăr. Cel de-al patrulea se așază lângă cap și îl fixează cu o mână pe frunte și una la ceafă, pentru a preveni 
mișcările capului; 

- La comanda accidentatul va fi ridicat și așezat pe un plan dur (ușă, scândură lată, etc.) intre ghemuri de 
haine, pentru a evita deplasările laterale. În același scop, accidentatul va fi fixat deasupra cu feși late; 

- Accidentatul va fi învelit cu o pătura; 
- La transport se ține cont că acesta trebuie să aibă tot timpul o poziție orizontală. Bancheta din spate a 

autovehiculelor este total contraindicată. 
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