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A. ____

încă din anul 2010 Consiliul European de Resuscitare (ERC) a aprobat 
recomandarea ca toţi cetăţenii europeni să fie capabili să recunoască stopul cardio- 
respirator, să poată efectua resuscitarea cardio-pulmonara (RCP) de bază şi să 
poată utiliza defibrilatorul extern automat în unna parcurgerii unui modul de prim 
ajutor. In urma unei campanii de lobby, Parlamentul European a adoptat o 
declaraţie scrisă in iunie 2012 care solicita programe de formare cuprinzătoare si 
ajustarea legislaţiei statelor membre UE pentru asigurarea de strategii naţionale cu 
acces egal la educaţia în prim ajutor. S-a afirmat totodată că şcoala este mediul 
perfect pentru a educa viitorii cetăţeni şi că acest tip de învăţare este popular şi 
eficient la această vârstă.

A

In anul 2015 declaraţia de poziţie a ERC a furnizat principii cheie despre 
implementarea programului „Kids Save Lives” şi mai multe state europene au 
introdus în programa şcolară obligatorie cursurile de prim ajutor, iar majoritatea 
statelor membre au creat oportunităţi pentru integrarea acestor ore în obiectivele de 
învăţare ale celorlalte discipline fundamentale din curricula şcolară, cum ar fi 
ştiinţele biologice. Aceasta este o declaraţie comună a Consiliului European de 
Resuscitare (ERC), a Fundaţiei Europene pentru Siguranţa Pacientului (EPSF), a 
Comitetului internaţional de legătură pentru resuscitare (ILCOR), a Federaţiei 
Mondiale a Societăţilor de Anestezişti (WFSA) şi a Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS). Declaraţia a fost publicată în “Resuscitation: Training school 
children in cardiopulmonary resuscitation worldwide”. Norvegia, spre exemplu, 
este una din ţările europene în care RCP este o componentă obligatorie a curriculei 
şcolare şi acest lucru se reflectă prin niveluri comparativ mai bune de RCP şi de 
supravieţuire în urma stopului cardiac.

Instruirea poate fi efectuată eficient atât de către profesioniştii din domeniul 
medical, cât şi de profesori antrenaţi în acest sens, iar manechinele şi 
echipamentele de înaltă fidelitate sau low-cost pot fi utilizate cu succes. Educarea 
copiilor şcolari în RCP nu numai că le creşte capacităţile în RCP, ci şi 
îmbunătăţeşte interacţiunea socială şi competenţele sociale şi este adesea foarte 
distractiv pentru elevi şi profesori. După pregătirea lor, copiii de la şcoală servesc 
drept multiplicatori. O temă pentru acasă ar putea fi aceea de a arăta la încă 10 
persoane cum să facă RCP în următoarele 2 săptămâni.



A

In România, curricula şcolară cuprinde în prezent discipina opţională 
„Educaţie pentru sănătate” care cuprinde şi .noţiuni de prim ajutor, dar aceasta se 
face disproporţionat la nivelul ţării şi chiar şi în cadrul aceluiaşi judeţ. 
Răspunsurile primite recent de la Inspectoratele Şcolare Judeţene dovedesc 
accesul inegal la educaţia în prim ajutor, majoritatea optând pentru desfăşurarea 
unui curs în timpul „săptămânii altfel”, sau includerea unor noţiuni în orele de 
dirigenţie, biologie sau educaţie fizică. De asemenea, nu există o formare a 
personalului didactic în acest domeniu, unii optând pentru subiecte mai generale în 
detrimentul noţiunilor specifice. Cursurile sunt în general susţinute de 
reprezentanţii „Crucii Roşii” sau ISUj-SMURD. Nu există o finalitate a acestei 
formări, de exemplu prin eliberarea unor certificate de absolvire a cursului.

Tocmai de aceea propunem modificarea Legii educaţiei naţionale aşa incât 
pentru disciplina Biologie - „Anatomia şi fiziologia omului”, atât în învăţământul 
gimnazial, cât şi în cel liceal, programa şcolară să cuprindă şi noţiuni de prim- 
ajutor. De asemenea, propunem ca activităţile practice să se desfăşoare în 
colaborare cu specialişti din domeniul sănătăţii, pe baza unui parteneriat încheiat 
între unitatea de învăţământ şi o instituţie de profil.

In numele iniţiatorilor, 
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