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Интерен протокол за укажување на прва помош кај 

ученици при повреди и незгоди 

 

ПРВА ПОМОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прва помош претставува првичната помош или витална иницијална 

интервенција, која му се пружа на болното и повреденото лице на местотото на несреќата, 

се со цел да се спаси животот, да се зголемат шансите за 

преживување и да се спречи понатамошното влошување на здравствената 

состојба на болното или повреденото лице. 
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1.ПРЕКИН НА СРЦЕВАТА РАБОТА И РЕАНИМАЦИЈА 

 

ПРИЧИНИ: намален процент на кислород во крвта, загушување, задушување, давење, сериозна 

инфекција, труење, сериозна алергиска реакција 

НА ШТО ДА ОБРНИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Гледајте и слушајте дали ученикот: 

 се движи, ве слуша, ве следи, зборува и одговара на вашите прашања – нема потреба од 

реанимација 

 Дали диши или има глад за возух – гледај и слушај дали диши, глад за воздух значи да 

не диши правилно – има потреба од реанимација 

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ: 

Ситуација бр.1 

Лице во бессознание со сопствено задоволително дишење и без присуство на туѓи тела во 

устата се врти нежно на десната страна, левата рака му ја зафрлате наназад, десната ја ставате 

под образот на главата, десната нога ја свиткувате, а левата нога ја поставувате исправена во 

коленото. Треба да внимавате главата да е зафрлена странични наназад и нагоре за да се 

превенира задушување од плунка, повратена маса, крв и сл.(сл.1) 
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Ситуација бр.2 

Нереактибилно и не диши, веднаш започнете со реанимацијаво текот на 2 минути (околку 5 

циклуси), а потоа повикајте Брза помош 

30 КОМПРЕСИИ НА ГРАДЕН КОШ(масажа на срце)+2 вдишувања 

 Легнете го ученикот на тврда површина (маса или под) 

 Поставување на коренот на дланката во пределот на долната третина од градниот кош 

(внимателно да не се притиска врвот од градната коска) 

 Притискајте брзо, отсечно и силно! 

 Почекајте да се врати градниот кош во почетната позиција пред да продолжите со 

следната компресија (раката не се одвојува од градниот кош) 

 Прекинувајте ја реанимацијата што е можно помалку, на тој начин се обезбедува 

континуирана циркулација и доволен доток на кислород во мозокот.(слика2) 
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А)Реанимацијата уста на уста ( Со двата прста од едната рака, се притиска носот, а со 

сопствената уста се препокрива устата)2 вдушувања,  

Едната рака се става под вратот на повреденото лице со цел да се флектира вратот и да се 

зафрли главата наназад. Другата рака се поставува на челото и со помош на палецот и 

показалецот на раката лесно се затвараат носниците, така што воздухот кој се инсуфлира да 

навлезе во белите дробови. Потоа земате длабоко воздух, ја отварате широко својата уста и ги 

опфаќате усните на повредениот, цврсто прилепувајќи ги. Упатувате поглед кон градите на 

ученикот да забележите дали градниот кош се подига, ако се подига тоа значи дека воздухот 

навлегува во белите дробови.(слика 3) 
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Б) Реанимација уста-нос и уста ( со сопствената уста се препокрива и носот и устата)-2 

вдишувањаи на ист начин се дава помош како методот на реанимација уста на уста 

 

В)Техника за изведување на дефибрилација со помош на автоматски дефибрилатор 

Денес се користат лесни автоматски дефибрилатори. Тие даваат говорни команди и се 

синхронизирани на македонски јазик, а исто така и се прецизни во 90% од ситуациите. Даваат 

информација кога пациентот е за електро шок а, а кога тоа е непотребно. Во нив се вградени 

батерии кои се напојуваат со струја од електричната мрежа и потоа ја трансформираат од 

наизменична во еднонасочна. Дефибрилаторите поседуваат монитор и две шпатули, кои во допир 

со прекордиумот (делот околу срцето каде треба да се постават шпатулите од дефибрилаторот) 

на болниот го покажуваатнеговиот електрокардиограм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lazoangelovski@yahoo.com


 ОOУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ –Општина Аеродром, Скопје 

Бул.„АСНОМ“ бр.192  Скопје 

тел: 2430-324 факс:  2430-324   

  email: lazoangelovski@yahoo.com 

 

7 
 

 

 

Шпатулите на апаратот се мачкаат со електрокондуктивна паста(може и физиолошки раствор) и се 

напојуваат со потребна енергија. Дефибрилацијата ја изведуваат обучени лица за користење на 

дефибрилатор, а истиот треба да биде поставен на видно и достапно место. Треба да се знае дека 

за време на изведување на електрошокот, болниот и неговото легло не треба да се допираат и не 

треба никаков прекин за време на електрошокот.  

Апаратот се напојува на јачина од 200-300Ј и кога е полн, се поставуваат шпатулите на 

прекордиумот. Едната шпатула се поставува на врвот на срцето (лево парастернално во долната 

третина од стерниумот-градната коска), а другата на база на срцето над аортата на десно на 15см 

под клучната коска. Електрошокот се изведува со силно притискање кон градниот кош на двете 

шпатули. Особено е важен добар контакт со кожата. Празнењето на струјата се манифестира со 

силен грч во целото тело на повредениот и со појава на промена на ритамот на ЕКГ кривата. 

Во сите гореспоменати ситуации, лицето кое ја дава првата помош треба да биде смирено, 

да не паничи, брзо и трезвено да размислува. Доколку спасувачот е сам да повика Брза 

помош (194) и да ги извести родителите на ученикот, доколку е со други лица, да им даде 

насоки тие да повикаат Брза помош и да ги известат родителите. 

.  

 

2.ПРВА ПОМОШ И ГРИЖА ПРИ ЗАДУШУВАЊЕ 

 

 

Задушувањето може да биде сериозна, а понекогаш и ситуација опасна за животот! 

Задушувањето се јавува кога страно тело или парче храна остануваат заглавени во грлото, со што 

се спречува ефикасно дишење. Задушувањето го запира протокот на кислород во мозокот, па 

затоа е важно да се реагира веднаш и да се обезбеди прва помош што е можно побрзо. 

Причини:  

-кога предметот кој детето го лапнало ќе се заглави во ждрелото, или при вдишување ќе навлезе 

во дишникот или дишните патишта, од плунка или локален оток од алергиска реакција, инфекција 

или траума 
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Симптоми(знаци) на гушење: 

Отежнато дишење, силно кашлање, неможност за говор, сино пребојување на кожа, усни и нокти, 

губење на свест 

Што треба да направите! 

Гушење предизвикано од храна или ситен предмет: 

 На ученик што му застанало храна или ситен предмет, прво треба да го охрабрите да 
кашла како би го исфрлило страното тело. Треба да бидете смирени, трпеливи и да го 
ослободите ученикот од стравот кој што го има. Доколку тоа не е можно применете ги 
следните чекори: 
 

 Ученик кој се гуши треба да го удрите пет пати на задниот дел на грбот меѓу рамената. 
Застанете на страна или зад ученикот, ставете една рака под градите на лицето што 
се задушува, свиткајте го на половината-така што горниот дел од телото да е 
паралелен со земјата, а со дланката на слободната рака изведете пет удари на 
задниот дел. 

 Пет абдоменални удари (Хајмлих-ов зафат) 

 

Како да изведете маневар со Хајмлих на некој друг: 

 Застането зад лицето. Ставете ја едната нога малку пред другата за рамнотежа.Завиткајте 
ги рацете околу половината.Наведнете го лицето малку напред. Ако ученикот се гуши, 
клекнете зад него. 

 Едната шака стегнете ја во тупаница. Поставете ја малку над папокот на ученикот. 

 Фатете ја тупаницата со другата рака. Притискајте силно на абдоменот, како да се 
обидувате да го кренете нагоре. 

 Направете од шест до десет абдоменални притискања се додека не се отстрани 
блокадата. 
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Лицето кое ја дава првата помош треба да биде смирено, да не паничи, брзо и трезвено да 

размислува. Доколку спасувачот е сам да повика Брза помош (194) и да ги извести 

родителите на ученикот, доколку е со други лица, да им даде насоки тие да повикаат Брза 

помош и да ги известат родителите. 
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3.ПОВРЕДИ НА ГЛАВА 

 

А) СКРШЕНИЦИ НА КОСКИТЕ НА ЧЕРЕПОТ 

Повредите на главата можат да предизвикаат скршеници на коските на сводот и базата на 

черепот. Скршениците често се придружени со помали или поголеми крварења и полесни или 

потешки нарушувања на свеста.  

 

Б)ПОТРЕС НА МОЗОК (Commotio cerebri)  

Причина: Тап удар на главата 

Препознавање: Бледило, потење, сушење на устата, главоболка, вртоглавица, гадење и 

повраќање, краткотрајна загуба на свеста (од неколку минути до 2 часа). 

Прва помош при повреда на глава, кога повредениот е во свесна состојба 

 Поставете го повредениот во легната положба на грб, со лесно подигната глава 

 Исчистете ја раната со хидроген, јод употребувајќи стерилни гази 

 Преврзете ја стерилно отворената повреда  

 Доколку има џумка(крвен подлив) ставајте ладни облози (мраз во стерилна газа) и 

ладете го местото 

 Доколку има скршеница несмеете да притискате врз повредата 

 Повикајте Брза помош, известете родител! 

Прва помош при повреда на глава, кога повредениот е во состојба на бессознание 

 Најпрво треба да ги ослободите дишните патишта 

 Проверете го дишењето и работата на срцето, применете вештачко дишење и 

надворешна масажа на срцето 

 Поставете го повредениот во стабилна странична положба и покријте го 

повредениот 

 Контролирајте го дишењето на секоја минута 

 Повикајте Брза помош и известете родител 

 

 

 

Во сите гореспоменати ситуации, лицето кое ја дава првата помош треба да биде смирено, 

да не паничи, брзо и трезвено да размислува. Доколку спасувачот е сам да повика Брза 

помош (194) и да ги извести родителите на ученикот, доколку е со други лица, да им даде 

насоки тие да повикаат Прва помош и да ги известат родителите. 
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4.Конвулзии со / без грчеви 

Дефиниција : 

Конвулзии–општ термин кој опфаќа разни епизодни пореметувања на мозочната 

функција.Конвулзивните состојби – релативно честа појава во детската возраст, напади кои се 

случуваат со зголемена температура, страотна клиничка слика и можноста од понатамошни 

последици по животот на детето. 

Според тежината: лесни: гледа во една точка, но свеста е зачувана, нема грчеви/млитавост и 

тешки: губење на свеста, грчење/млитавост на целото тело,поглед фиксиран или затворени очи, 

можно помодрување околу устата. 

Што треба да знаете ? 

 Напади со грчеви: губење на свеста, неволни и неконтролирани грчеви на целото тело, 

можен краткотраен прекин на дишењето, модреење околу устата или стенкање при обиди 

за плач 

 Напади без грчеви: краткотрајни, нема губење на свеста, конфузност, дезориентираност, 

детето отсутно гледа во една точка 

Видови : 

 Епилептичен напад – неволни грчеви на мускулатурата на телото – неизмерна појава на 

грчење и тресење на целото тело 

 Конвулзии / грчеви – неволни грчеви на телесната мускулатура, што се манифестира со 

тресење на целото тело. 

 Хронична состојба или болест – состојба која кај детето постоела и претходно, но ќе постои 

и во иднина. 

 Аура – сензации од сетилото за вид,слух и вкус кои се јавуваат непосредно пред појавата 

на гранд мал епилептичен напад ( слуша звуци,визуелни промени,променет 

вкус,затапеност). 

 Фебрилни напади ( напади со покачена температура ) – грчеви на мускулатурата на цело 

тело, губење на свест, фиксиран поглед кон горе или во страна. 

На што да обрнете внимание ? 

-губење на свест, промена на ритамот,тешкотии или краткораен прекин на дишењето 

помодрување на устата и лицето, згрченост со тресење на целото тело, зафрлување на главата 

кон назад или превиткување наназад како лак, превртување на очите наназад, зголемено 

лигавење или појава на пена од устата, загуба на функцијата на свинктерите – празнење на 

цревата и на бешиката,фиксирање на погледот во една точка 
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Што треба да направите ? 

Најпрво треба да останете смирени и да не паничите. Детето треба да се легне на мека 

подлога или под неговата глава да се стави некоја перница или нешто меко( јакна, блуза, 

ткаенина...). Поставете го да лежи на грб или странично (така е пожелно поради 

проодност во дишните патишта). Немојте ништо да му ставате на детето во уста. Многу е 

важно да го запомнете текот и времетраењето на конвулзијата, за подоцна да ја 

споделите информацијата со медицинското лице. Целиот период треба внимателно да го 

следите детето, а поради безбедност убаво е да се растргнат сите предмети во околната 

средина од кои може да се повреди при нападот.Повикајте Брза помош и известете ги 

родителите. Децата со фербални конвулзии треба да живеат нормален социјален живот 

со неограничување на нивните физички активности.  

 

 

 

 

 

 

 

Во сите гореспоменати ситуации, лицето кое ја дава првата помош треба да биде смирено, 

да не паничи, брзо и трезвено да размислува. Доколку спасувачот е сам да повика Брза 

помош (194) и да ги извести родителите на ученикот, доколку е со други лица, да им даде 

насоки тие да повикаат Прва помош и да ги известат родителите. 
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5.Алергиски реакции 

 

Дефиниции: 

- Алергиска реакција: имунолошка реакција на организмот кон супстанција која за другите 

луѓе е безопасна. 

- Супстанциите што предизвикуваат ваква реакција се нарекуваат алергени. 

- Анафилактичен шок: најтешка алергиска реакција – животозагрозувачка. Се манифестира 

со оток на усните, јазикот, ждрелото, белите дробови, лицето. 

Секогаш бидете упорни во добивање информации од родителите поврзани со алергии! 

Алергени: 

 Инсекти (оса, пчела, стршлен, мравки), животни и животински влакна,лекови, алергени од 

средината: прашина, мувла, трева, коров, полен итн.прашински грини, храна: млеко, јајца, 

кикирики, лешници, риба и морски плодови (школки, лигњи, ракчиња), житарки, соја. 
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На што да обрнете внимание? 

Знаци за лесна до умерена алергиска реакција: 

-Секреција од нос, чешање или солзење на очите, чешање во грлото (детето одговара: ме чеша 

грлото), кашлање и кивање, исип, плускавици и оток на ткивата 

Знаци за тешка алергиска реакција: 

-Оток на лицето, усните, јазикот, ждрелото, свирење во градите и недостиг на воздух, стегање во 

градите, вртоглавица, модра или сива боја околу устата, гадење и повраќање, лигавењe, чешање 

по кожата, исип или други промени по кожата, кои многу брзо се појавуваат и шират 

 

 

 

Што треба да направите при блага до умерена алергиска реакција 

Доколку детето отече во лицето, усните, се лигави, не може да диши, свири во градите, веднаш 

обезбедете медицинска помош. 

 За алергија на инсекти – извлечете го осилото ако е видливо 

 За алергија на крлежи – лоцирајте го местото, следете ја состојбата до 

пристигнување на Првата помош 

 Алергија од полен – доколку ученикот е склон кон алергии на полен, дава писмена 

изјава во училиштето дека наставникот во одредени ситуации може да даде 

соодветен лек на неговото дете 

 Доколку родителите претходно имаат дадено извештај од специјалист и писмена 

изјава дека нивното дете прима соодветна терапија за одреден вид на алергија, 

наставникот со нивно одобрување ја дава соодветната терапија во моментот 

 Повикајте Брза помош и известете ги родителите 

Во училиште при појава на една од наведените алергиски појави превентивно се 

интервенира од страна на наставникот, а потоа се информираат родителите и брзата 

помош. 

 

mailto:lazoangelovski@yahoo.com


 ОOУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ –Општина Аеродром, Скопје 

Бул.„АСНОМ“ бр.192  Скопје 

тел: 2430-324 факс:  2430-324   

  email: lazoangelovski@yahoo.com 

 

15 
 

 

6.Повреди на окото 

Дефиниција: 

   Повреда на окото: повреда на очното јаболко, очните капаци или областа околу окото. 

Туѓо тело во окото: присуство на прашина, нечистотија, пенкало, играчки или каков било предмет 

во окото. 

❖ На што треба да обрнете внимание? 

-дупли слики, ослабување на видот, крв во окото, чувствителност на светлина                                         

црвенило, оток, болка при движење на очното јаболко, вртоглавица, затапен осет во главата                

неможност за отворање на окото по траума, континуирано или ексцесивно солзење на окото по 

повреда 

 Што треба да направите? 

- Најпрво наставникот треба да остане смирен, убаво да ги измие рацете, да направи нивна 

дезинфекција и да пристапи да му помогне на ученикот. Доколку постои некакво крварење 

треба да се ставаа облоги. Потребно е ученикот да заземе хоризонтална положба на 

телото.Најпрво се прави компресија со чиста и сува крпа или газа, а потоа навлажнета со 

чиста вода или водороден пероксид (затоа што има силна дезинфекциска моќ) Доколку не 

постои крварење треба да се ставаат облоги (на чиста газа се става мраз) и на тој начин се 

лади окото, но секогаш ладењето е преку затворени очни капаци. Се известува родителот а 

доколку е потребно се повикува Брза помош. Доколку во окото има одреден предмет, 

никако несмее да се вади, го заштитувате со штитник или со хартиена/пластична чашка и 

веднаш повикајте Брза помош и известете го родителот. 

 Повреди на усната шуплина 

При поголеми крварења од скршеница на долната вилица или повреда на јазикот, повредениот не 

е во состојба да ја плука или голта истечената крв и плувачка. Ако крварењето не е моѓно да се 

запре, постои опасност од загушување на повредениот поради навлегување на крв во душникот.  

Што треба да направите? 

Транспортирајте го ученикот во седечка положба, со наведната глава напред. Оваа положба 

овозможува повисока поставеност на душникот во однос на устата, па присутната крв се 

цеди преку отворот на усните кон надвор. Ако ученикот не е во состојба да седи, легнете го 

на стомак со свиткани раце ставени на челото. Повикајте Брза помош и известете родител. 

Во меѓувреме ја следите состојбата. 

.  
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7. Астматичен напад 

Дефиниција : 

Астмата е хронично заболување што се манифестира со напади на тешко дишење поради 

неможност да се исфрли целиот вдишен воздух и интензивна кашлица. 

Причини 

-Алергии(полен, храна, мувли) , чад од цигари, дрвја, влакна од животни                                     

физичка напор,климатски/атмосферски промени 

На што треба да обрнете внимание? 

-Кашлица, свирење во градите, недостиг на воздух (треперење на носните крилца, вовлекување 

над градната коска и меѓу ребрата, дишење со стомак), дишење со изразен напор(неможност за 

изговарање цели речници), понекогаш модра пребоеност на усните и околу нив, бледило, промена 

на свеста. 

 Што треба да направите? 

Најпрво ученикот се поставува во седечка положба, се отвараат прозорци и врати. 

Наставникот треба да е информиран за состојбата на ученикот кој има асматични напади. 

Тие ученици се со посебен протокол за интервенција во случај на асматичен напад кој го 

дава лекар за ученикот, а родителот го доставува до училиштето за да се знае како да се 

постапи во одредена ситуација. Доколку е потребно се дава лек во форма на спреј-

небулизатор или инхалација со небулизатор според претходните дадена писмена 

согласност од страна на родителот и извештај од специјалист. Наставникот ги известува 

родителите, а ако е потребно се повикува и Брза помош. 
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8. Дијабет 

Тип 1 дијабет-зависен од инсулин  

Тип 2 дијабет-независен од инсулин(панкреасот се уште може да создава мали количества 

инсулин). 

Родителите јасно ја соопштуваат болеста и, истовремено, му ги даваат на училиштето сите 

информации за грижата и потребата на детето со дијабетес. Лекарот треба да има 

пропишано протокол до училиштето со чекорите што треба да се следат во случај да има 

потреба.  

 

Како да постапите? 

Прва работа која треба да ја направите при напад на дијабет е да повикате 

Брза помош. Дури и ако симптомите на почеток не изгледаат толку 

загрижувачки. 

Додека да дојде брзата помош потребно е да го зголемите нивото на шеќер 

во крвта, дадете чист шеќер или сок со висок процент на шеќер во него, 

храна не давајте-понекогаш не е можно да се џвака за време на напад. Треба 

да се постави ученикот во лежечка позиција во случај да започне да 

повраќа. Ако започне повраќање потребно е да се чисти устата. Напад на 

дијабетес, може понекогаш да се манифестира во форма на сериозни 

конвулзии. Треба да следите да не дојде до прегризување на јазикот кaј 

ученикот. Доколку ученикот прима некоја терапија за дијабет потребно е 

родителите да имаат дадено писмена изјава со извештај од специјалист дека 

наставникот во одредени ситуации може да даде соодветен лек. 
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9.Прва помош кај ученици во случај на повреда со крварење и отоци 

 

Што е треба да знаете за крварење ?  

 Во случај на механичка повреда на крвните садови ( капилари, артери, вени) настанува 

истекување на крв кое го викаме КРВАРЕЊЕ. Според местото на крвавењето, разликуваме: 

внатрешно и надворешно крварење.  

 Внатрешно крварење  

 е она кое се случува во ткивата ,во органите или во телесните шуплини како последица 

на повреда и не е видливо (крвта воопшто не излегува надвор од телото). Ова 

крвавење е многу опасно не само поради загубата на крвта ,туку и поради 

можните компликации од нејзиното насобирање во одделни шуплини (компресија 

на мозокот, тампонада на срцето при крвавење и сл.). Компликациите од крвавењето 

зависат од количевството на крв кое истекло од крвниот сад, од брзината на 

крвавењето и од нарушената функција на виталните органи. 

 

 Надворешно крварење  

 е она кое е јасно видливо и при кое забележуваме истекување на крвта во 

надворешната средина (отворена повреда, отворена рана). Локални знаци кај 

надворешното крвавење се: 

 Рана од која силно истекува крв од повреден голем крвен сад  

 Појава нa видлива локва крв, како и алишта натопени во крв. 

 

Најчести надворешни крварења со кој можете да се сретнете во училишната средина :  

 Крварење од нос  

 Крварење од гребаници 

 Крварење од исеченици и отворени рани 

Како постапувате во случај на крварење ? 

Внатрешно крварење – доколку детето имало силен удар или пад, ако има болки или изгледа 

болно и се сомневате на внатрешно крварење веднаш викате Брза помош и известувате 

родител. 

Надворешно крварење:  При контакт со крв или телесни течности секогаш носете ракавици. 

Користете дезинфекциски средства за раце и работни површини. При интервенција на крварењето 

секогаш користете стерилни гази или чисти ткаении.  
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 Крварење од нос - Со чиста ткаенина притискате на мекото ткиво под носната коска и 

главата на детето благо ја наведнувате НАНАПРЕД. Благо притискате од 2 до 3 минути и 

чекате крварењето да прекине. По прекинот на крварењето детето благо го дува носот да 

ги отстрани сите остатоци од крв во носот. Доколку крварењето не прекинува и по 3 минути 

повикувате родители и во консултација со него Брза помош.. 

 

 
 

 Крварење од гребаници - Местото на гребаницата го одмивате со млаз вода, го чистите 

со хидроген и го покривате со стерилна газа или чиста ткаенина да го заштитите од можни 

инфекции и надворешни бактерии. Правите проверка дали крварењето прекинало.  

 

 Крварење од исеченици и отворена рана - Најпрво лоцирате од каде е точно раната од 

каде крвари, потоа со стерилна газа или чиста ткаенина превиткана на половина ја 

покривате раната и благо притискате. ПРВО ДЕЗИНФИЦИРАМЕ,ПОСИПУВАМЕ ЈОД, 

ХИДРОГЕН 3% ПА ПОТОА ГМЕЧИМЕ. Правите притисок од 3 до 5 минути и чекате 

крварењето да запре. Кај артериско крварење (крварење во млаз) се притиска над раната. 

Кај венско крварење ( крвта споро се излева од раната ) се притиска под раната. Во случај 

крварењето да не прекинува или во случај раната да е поголема од 1 сантиметар БРЗА 

ПОМОШ и известувате родител.  Доколку раната е настаната од  страно тело (дел од 

стакло, друг остар предмет),никако сами не го отстранувате  бидејќи постои можност од 

дополнително оштетување и понатамошно крварење. Го фиксирате со завој и веднаш 

викате Брза помош и известувате родител.   

 

Наведнување 

нанапред  

Благ стисок 

под носна 

коска 

Како правилно 

треба да седи 
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Пример за фиксирање или имобилизирање на повреда на рака  

 

Важно да знаете е дека рана што обилно  крвари никогаш не ја чистите со хидроген.  

Што  треба да знаете за отоци?  

Отокот е акумулација на течност во ткивото. Настанува како резултат на оштетување на ткивото, 

крвните и лимфните садови и нарушување на локалната циркулација. Настанува кога телото е 

стиснато или стиснато и извртено помеѓу две површини.  

 Крвен подлив – модринка  

 Трауматски оток  

Како постапувате во случај на трауматски оток ? 

Ги споредувате двете страни на телото за да утврдите дали има оток на повредената страна. 

Проверувате дали кожата на местото на повредата е зацрвенете или нагмечена. Ја допирате 

површината над повредата за да проверите дали кожата е напната. Доколку констатирате барем 

еден од наведените знаци повреденото место го подигате, преврзувате, ставате ладна облога и 

повикувате родител или според ваша лична процеенка ако има потреба и отокот е голем и сметате 

дека е неопходно викате Брза помош. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завој  Превиткан 

весник  
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10.Прва помош кај ученици при повреда накоски, зглобови и мускули 

Што треба да знаете ?  

Најчести повреди на коски, зглобови и мускули се:   

 Скршеници ( фрактури )  

Скршеница е кршење на која било коска на телото на два или повеќе делови.  

 Отворена фрактура  

 Затворена фрактура  

 Изместување ( дислокација )  

Одвојување на коската од зглобот.  

 Шинување ( истегнување ) 

 Тетиви 

 лигаменти  

 

Како да ги препознаете повредите и како да постапите во случај на истите.  

 Скршеници ( фрактури )  

 Отворена фрактура –  

Кај отворена скршеница на коска има прекин на кожата, се појавува ранакоја може да биде извор 

за крварење и инфекција. Некогаш може дел од скршената коска да се гледа во раната. Овој вид 

на скршеница е лесно воочлив и видлив.  

Како постапувате : - Доколку повредата е мала  постапувате на следниов начин: Повредениот го 

ставате во положба на МИРУВАЊЕ, ставате МРАЗ или ладна облога, правите КОМПРЕСИЈА 

или благо притискате за да го намалите крварењето и местото на повредата правите услови 

да биде благо кренато нагоре (ЕЛЕВАЦИЈА) со цел да се намали крварењето.  

Во случај на сериозна повреда со  услови за брза интервенција од  стручна помош,  најпрво 

правите дезинфекција со алкохол, хидроген, јод а потоа правите компресија (благ притисок со 

притискање)  доколку скршеницата крвари.Повредениот го оставате во положба на мирување и 

чекате помош покривајќи ја раната со стерилна газа или чиста ткаенина за да ја заштитите од 

инфекции. Доколку процените дека е потребно, местото на скршеницата се имобилизира ( 

скршениот дел од коската се става од подвижна во неподвижна положба т.е во мирување.) Се 

става на цврста подлога но без да се поместуваат скршените делови од коската.  Раната се 

покрива со стерилна газа, а се преврзува со завој. Повредениот го оставате во положба на 

мирување и викате Брза помош а потоа известувате родител.  
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 Затворена фрактура  

Затворената скршеница нема прекин на кожата, не постои комуникација на скршената коска со 

надворешната средина. Нема рана. 

Како ја  препознавате:   

 Болка и осетливост при допир 

 Оток и помодрување (поради излиената крв во околното ткиво) 

 Деформитет на повреденото место (поради изместување на скршената коска и отокот) 

 Неприродна положба или форма на местото на скрешицата. 

 Отежната подвижност на повредениот дел од телото 

Дури и кога не сте сигурни дали постои скршеница (присутни се само некои од споменатите 

знаци), повредениот треба да се третира како да има скршеница, се додека не се потврди 

поинаку (по прегледот во здравствената установа). 

Како постапувате :  

Доколку повредата е малаго ствате повредениот во положба на мирување, правите облоги од  

мраз или нешто  ладно и благо го поткренувате  повреденото место .Викате Брза помош и 

известувате родител. 

- Поткревање на повреденото место што крвари  

Доколку повредата е сериозна и има услови за брза интервенција од стручна помош,  

повредениот го оставате во положба на мирување и чекате Брза помош. 

Доколку процените дека е потребно, местото на скршеницата да го имобилизиарате ( скршениот 

дел од коската се става од подвижна во неподвижна положба т.е во мирување.) Се става на 

цврста подлога но без да се поместуваат скршените делови од коската.  Повредениот го оставате 

во положба на мирување викате Брза помош и известувате родител.  
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                       Имобилизирање на повредена рака или нога  

 

ПОВРЕДА НА ‘РБЕТЕН СТОЛБ (спинална повреда)  

Што треба да знаете ?  

‘Рбетен столб е коскената цевка која го заштитува рбетниот мозок и придружните нерви. 

Повредата на рбетниот мозок доведува до парализа.  

Како да препознаете: 

 Не е возможен од ( чекорење) 

 Болка , оток или модринка во грбот или вратот 

 Главоболка/болка што се шири кон рамената 

 Отсуство на сила за движење на рацете и нозете 

 Немање чувство на екстремитетите 

 Тенденција да не се движи вратот 

Во случај да се сомневате на спинална повреда на дете НИКАКО не го поместувајте, освен ако тоа 

не е неопходно поради безбедност.  

Како постапувате:  

 Никако не го поместувате детето! 

 Доколку морате да го поместите поради безбедност тогаш употребете го ,, рамениот 

зафат“ 

 ЗАПОМНИ: секое непотребно движење на главата/вратот може да ја влоши 

повредата на ‘рбетниот мозок. Веднаш Брза помош и известувате родител! 

Пример за брза имобилизација на рбетен столб  

.  
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Изместување ( дислокација ) 

Што треба да знате за да препознаете: 

 Детето нема да ја држи раката своеволно поради болка 

 Не ја исправајте раката  

 Доколку не почне да ја движи раката набрзо и своеволно , потребно е да викнете 

Брза помиш и да известите родител. 

Во спротивно го ставате во положба на мирување, со мраз и ладни облоги и благо 

поткренување на повреденото место.Викате Брза помош и известувате родител. 

 

 Шинување ( истегнување ) 

Што треба да знате за да препознаете: 

 Детето нема да ја држи раката своеволно поради болка 

 Не ја исправајте раката  

 Доколку не почне да ја движи раката набрзо и своеволно , потребно е да викнете 

Брза помош и да известите родител,  

Во спротивно го ставате во положба на мирување, со мраз и ладни облоги и благо 

поткренување на повреденото место . 
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Комисија која го подготви интерниот протокол за укажување на прва помош кај ученици при 

повреди и незгоди: 

Сања Стојановска Дамјановиќ- наставник по одделенска настава; 

Гордана Камчева Ѓоревска – наставник по одделенска настава; 

Елена Гашевска – наставник по одделенска настава 

Донка Митева – наставник по Биологија 

 

 

Датум 

_____________ 

 

Директор 

Перо Арсеновски 

_________________________ 

 

Претседател на училишен одбор 

Игор Павлески 

_________________________ 
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