
 

      

При лог 2.

ПРО ГРАМ ОСПО СО БЉА ВА ЊА ИЗ ПР ВЕ ПО МО ЋИ

1. основ но оспо со бља ва ње за за по сле не у тра ја њу од шест школ ских ча со ва 

Увод ни део
 – Еви ден ти ра ње по ла зни ка оспо со бља ва ња, 
 – Упо зна ва ње са са др жа јем оспо со бља ва ња и на чи ном ра да, 
 – Улазни тест за полазнике оспособљавања (претходно стечена знања и ставови). 

20 мин

Те ма 1 Пр ва по моћ  – по јам и зна чај 15 мин
По ла зник ће се упо зна ти са:
 – пој мом, основ ним ци ље ви ма и прин ци пи ма пр ве по мо ћи,
 – законским и етичким основама за пружање прве помоћи. 

Те ма 2 По сту пак на ме сту не сре ће 15 мин
По ла зник ће се упо зна ти са:
 – пет основ них ко ра ка ко је је по треб но пред у зе ти на ме сту не сре ће,
 – начином упућивања и садржајем позива хитним службама.

Те ма 3 Упо зна ва ње са са др жа јем зид ног ор ма ри ћа или пре но си ве тор бе 15 мин
По ла зник ће се упо зна ти са:
 – ма те ри ја лом и сред стви ма за пру жа ње пр ве по мо ћи ко ји чи не
садржај зидног ормарића или преносиве торбе и са сврхом њихове примене.

Те ма 4 Про це на ста ња по вре ђе ног и утвр ђи ва ње жи вот не угро же но сти 30 мин
 По ла зник ће би ти оспо со бљен да: 
- из вр ши еле мен тар ну про це ну ста ња све сти и ди са ња по вре ђе ног,
- узме основ не по дат ке о на чи ну по вре ђи ва ња и глав ним те го ба ма
повређеног.

Те ма 5 По сту пак са осо бом без све сти 45 мин
По ла зник ће би ти оспо со бљен да:
- из ве де основ не ко ра ке у про це ни ста ња све сти,
- обез бе ди про ход ност ди сај них пу те ва осо би без све сти, од го ва ра ју ћим ме ра ма и по ступ ци ма, 
- опише опште мере у оквиру неге особе у бесвесном стању, које се примењују до доласка хитне медицинске помоћи.

Те ма 6 По сту пак са осо бом без све сти и ди са ња - основ не ме ре кар ди о пул мо нал не ре а ни ма ци је 45 мин
По ла зник ће се упо зна ти са:
- нај че шћим раз ло зи ма на глог ср ча ног за сто ја и ме ра ма пр ве по мо ћи ко ји се при ме њу ју у том слу ча ју.
По ла зник ће би ти оспо со бљен да: 
- установи одсуство свести и дисања и изведе основни поступак оживљавања код одрасле особе.

Те ма 7 Пр ва по моћ код кр ва ре ња 45 мин
По ла зник ће се упо зна ти са: 
- основ ном по де лом кр ва ре ња пре ма ме сту ис ти ца ња, 
- глав ним ри зи ци ма и по сле ди ца ма кр ва ре ња.
По ла зник ће би ти оспо со бљен да из ве де: 
- по сту пак при вре ме ног за у ста вља ња ја ког спо ља шњег кр ва ре ња (нпр. по се ко ти на на ру ци или но зи, ра на на че лу; кр ва ре ње из но са),
- поступак са особом која има унутрашње крварење.

Те ма 8 На гло на ста ле здрав стве не те го бе и пр ва по моћ 15 мин
По ла зник ће се упо зна ти са: 
- ме ра ма пр ве по мо ћи код осо бе са ср ча ним те го ба ма (бол у гру ди ма),
- ме ра ма пр ве по мо ћи код осо бе са ди сај ним те го ба ма, 
- мерама прве помоћи код особе са несвестицом и краткотрајним губитком свести. 

За вр шни део За вр шни тест за по ла зни ке оспо со бља ва ња. 
Евалуација оспособљавања кроз дискусију са полазницима и путем анкете. 25 мин 



         

 2. Наред но оспо со бља ва ње за за по сле не у тра ја њу од 12 школ ских ча со ва 

ОП ШТИ ДЕО (9 ча со ва)
Те ма 1 Пр ва по моћ  – основ ни прин ци пи 15 мин

Од го вор но сти и по на ша ње осо бе ко ја пру жа пр ву по моћ.
За кон ски основ за пру жа ње пр ве по мо ћи при ли ком по вре да на ра ду. 
Ланац спасавања повређених  – хијерархија поступака и надлежности. 

Те ма 2 По сту пак на ме сту не сре ће  30 мин
Вр сте опа сно сти на рад ном ме сту.
Ме ха ни зам на стан ка по вре да на ра ду.
Без бед но сне ме ре ко је је по треб но пред у зе ти на ме сту не сре ће.
Начин сарадње са надлежним хитним службама. 

Те ма 3 Сред ства за пру жа ње пр ве по мо ћи 45 мин
Упо тре ба стан дард них сред ста ва за пру жа ње пр ве по мо ћи из зид ног ор ма ри ћа или пре но си ве тор бе и упо тре ба од го ва ра ју ћих им про ви за ци ја.

Те ма 4 Про це на ста ња по вре ђе ног и утвр ђи ва ње вр сте по вре де 45 мин
При мар ни пре глед по вре ђе ног у окви ру пр ве по мо ћи. 
Секундарни преглед повређеног у оквиру прве помоћи.

Те ма 5 Ме ре основ не жи вот не пот по ре (по др шке)  90 мин
По сту пак пр ве по мо ћи код осо бе без све сти. 
По сту пак пр ве по мо ћи код за гу ше ња стра ним те лом у ди сај ним пу те ви ма.
Основ ни по сту пак кар ди о пул мо нал не ре а ни ма ци је. 
Употреба аутоматског спољашњег дефибрилатора.

Те ма 6 Пр ва по моћ код кр ва ре ња и ра на 45 мин
По сту пак за у ста вља ња кр ва ре ња по ста вља њем ком пре сив ног за во ја. 
По сту пак пр ве по мо ћи код кр ва ре ња из уха, но са и уста.
Вр сте ра на.
Збри ња ва ње ра не са стра ним те лом.
Посебне врсте повреда: рана главе, повреда ока.

Те ма 7 Пр ва по моћ код опе ко ти на 45 мин
Вр сте опе ко ти на пре ма сте пе ну и на чи ну на стан ка. 
Про це на ве ли чи не опе ко ти на.
Поступак прве помоћи код опекотина.

Те ма 8 Пр ва по моћ код по вре да ко шта но зглоб ног си сте ма 45 мин
Прин ци пи пр ве по мо ћи код за тво ре них по вре да ми ши ћа и ме ких тки ва.
Прин ци пи пр ве по мо ћи код по вре да ко сти ју и згло бо ва. 
Пр ва по моћ код по вре да екс тре ми те та. 
Прва помоћ код повреда кичменог стуба.

Те ма 9 По ме ра ње и тран спорт по вре ђе ног 45 мин
Ме ре за хит ну ева ку а ци ју по вре ђе не осо бе.
По моћ по вре ђе ном при хо ду. 
Пре но ше ње по вре ђе ног у се де ћем по ло жа ју.
Пребацивање повређене особе на носила.
За вр шни тест 
Евалуација оспособљавања 45 мин

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ДЕО (3 ча са) 
МО ДУЛ 1: МЕ ХА НИЧ КЕ ОПА СНО СТИ НА РАД НОМ МЕ СТУ

Те ма 1 Кр ва ре ња и ра не 45 мин
По сту пак пр ве по мо ћи код ам пу та ци је.
Пр ва по моћ код отво ре не ра не груд ног ко ша.
Пра по моћ код отво ре не ра не тр бу ха.
Поступак прве помоћи код краш повреде. 

Те ма 2 Пр ва по моћ код по вре да ко шта но зглоб ног си сте ма 90 мин
По сту пак пр ве по мо ћи код: 
 – по вре де гор њих екс тре ми те та, 
 – по вре де до њих екс тре ми те та,
 – по вре де ко шта них струк ту ра груд ног ко ша,
 – по вре да кар ли це,
 – повреде кичменог стуба.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ДЕО (3 ча са) 
МОДУЛ 2: ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ НА РАДНОМ МЕСТУ

Те ма 1 Пр ва по моћ код опе ко ти на 45 мин
Пр ва по моћ код тер мал них опе ко ти на.
Пр ва по моћ код хе миј ских опе ко ти на.
Прва помоћ код опекотина насталих електричном струјом.

Те ма 2 Пр ва по моћ код тро ва ња 90 мин
Прин ци пи пр ве по мо ћи код тро ва ња.
По ступ ци за ели ми на ци ју отро ва из ор га ни зма.
Не у тра ли за ци ја отро ва.
Врсте индустријских отрова и поступак прве помоћи код тровања индустријским отровима.



СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ДЕО (3 ча са) 
МОДУЛ 3: РАД НА ОТВОРЕНОМ И ИЗЛОЖЕНОСТ ШТЕТНИМ КЛИМАТСКИМ УСЛОВИМА

Те ма 1 По вре де и ста ња на ста ла из ла га њем екс трем ним тем пе ра ту ра ма 45 мин
Пр ва по моћ код ис цр пље но сти то пло том и то плот ног уда ра.
Пр ва по моћ код смр зо ти на.
Прва помоћ код општег смрзавања.

Те ма 2 Пр ва по моћ код ује да жи во ти ња и убо да ин се ка та 45 мин
Те ма 3 Пр ва по моћ код по вре да ко шта но зглоб ног си сте ма 45 мин

По сту пак пр ве по мо ћи код: 
 – по вре де гор њих екс тре ми те та, 
 – по вре де до њих екс тре ми те та,
 – по вре де ко шта них струк ту ра груд ног ко ша,
 – по вре да кар ли це,
 – повреде кичменог стуба.

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ ДЕО (3 ча са) 
МО ДУЛ 4: РАД СА ДЕ ЦОМ, РАД У ОБЛА СТИ СПОР ТА, АД МИ НИ СТРА ТИВ НИ ПО СЛО ВИ (на си ље пре ма ли ци ма ко ја ра де на шал те ри ма,  

рад са стран ка ма и новцем, и сл.)
Те ма 1 Пр ва по моћ код на гло на ста лих бо ле сти и ста ња 60 мин

По ре ме ћа ји си сте ма за цир ку ла ци ју:
 – Ср ча не те го бе,
 – Шок.
По ре ме ћа ји си сте ма за ди са ње:
 – Асма тич ни на пад,
 – Хи пер вен ти ла ци ја,
 – На пад па ни ке.
По ре ме ћа ји си сте ма за ва ре ње:
 – Ди ја ре ја,
 – Бол у тр бу ху.
Ком пли ка ци је ше ћер не бо ле сти:
 – Хи пер гли ке ми ја,
 – Хи по гли ке ми ја.
По ре ме ћа ји нер вног си сте ма:
 – Не све сти ца и ко лапс,
 – Мо жда ни удар,
 – Епи напад.

Те ма 2 Пр ва по моћ код тро ва ња 45 мин
Прин ци пи пр ве по мо ћи код тро ва ња.
По ступ ци за ели ми на ци ју отро ва из ор га ни зма.
Не у тра ли за ци ја отро ва.
Евентуално хитно давање ињекција. 

Те ма 3 Пр ва по моћ код ује да жи во ти ња и убо да ин се ка та 30 мин
   

  
 




