
 

 

 

 

 

Copii și părinți din Antibiotice învăță împreună cum să salveze o viață! 

 

 

Angajații Antibiotice și copiii acestora cu vârsta de peste 12 ani participă 
pentru prima dată la un curs de prim ajutor, învățând împreună manevre 
esențiale pentru salvarea unei vieți. 

În zilele de 25 și 26 octombrie, un număr de 100 de angajați ai companiei ieșene și copiii 
lor au învățat manevre esențiale pentru salvarea unei vieți, în cadrul cursului organizat în 
parteneriat cu Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) Iași.   

Cursurile pentru cei mici și pentru adulți au fost organizate în incinta Club a+, o bază 
sportivă și recreativă a Antibiotice, acest curs fiind aliniat celor mai recente recomandări 
ale Consiliului European de Resuscitare (CER) pentru pregătirea tinerei generații. 

Compania Antibiotice se află la a treia ediție a cursurilor de prim ajutor, parte din 
proiectul “Plus pentru viață”, alăturându-se astfel inițiativelor la nivel național și 
internațional, derulate cu ocazia Zilei Mondiale a Repornirii Inimii (marcată în luna 
octombrie).  

 „Manevrele de resuscitare sunt simple și pot fi făcute de oricine, fie adult, fie copil, cu 
doar două mâini, pentru că șansa la viață a unui om aflat în stop cardio-respirator 
începe cu cel de alături. Cursurile noastre îi învăță atât pe adulți cât și pe copii, care 
sunt mult mai receptivi, cum pot fi de ajutor și cum ar trebui să reacționeze corect în 
situații de urgență ce presupun realizarea unei compresii toracice, poziționarea unei 
persoane aflată în stare de comă sau acordarea primul ajutor în caz de înec cu un corp 
străin. Sunt momente în viață când ai dori să știi ce trebuie să faci însă nu știi, motiv 
pentru care îi felicit pe cei care au venit să învețe noțiuni ce oferă șansa unor oameni 
cunoscuți sau necunoscuți, să supraviețuiască”, a precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, 
medic șef UPU-SMURD, directorul cursului de resuscitare din cadrul CER.    

Cursul organizat în aceste două zile a fost special adaptat cuplului părinte - copil, astfel 
încât, împreună să învețe manevrele esențiale pentru salvarea unei vieți. Pe parcursul 
fiecărei sesiuni, cei 4 medici SMURD, acreditați de Consiliul European de Resuscitare, au 
oferit informații teoretice despre măsurile de prim ajutor în situații de urgență și au 
realizat exerciții practice care să ajute la întipărirea noțiunilor, atât de importante 
pentru salvarea unei vieți. 
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„Suntem mândri că anul acesta derulăm cea de-a treia ediție a cursului de prim ajutor, 
marcând, totodată și două premiere. Este vorba de includerea în rândul beneficiarilor 
proiectului a copiilor angajaților, care astfel au șansa să învețe noțiuni pe care, în 
viitor, le vor folosi în situații critice în care pot salva o viață. Cea de-a doua noutate 
este susținerea cursului în spațiul generos de la Club a+, un centru sportiv și recreativ al 
companiei Antibiotice, unde angajații au posibilitatea să participe la activități destinate 
promovării unui stil de viață sănătos și dezvoltării personale, parte din programul 
nostru, Trăim sănătos într-o companie  sănătoasă. Antibiotice nu este doar un 
producător de medicamente recunoscut și cu tradiție, este și o organizație responsabilă 
în comunitate, preocupată de creșterea satisfacției, de motivarea și dezvoltarea 
salariaților săi”, a declarant Mihaela Murariu, director Resurse Umane. 

 

 


