
ПОЈАМ, ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ПРВЕ ПОМОЋИ 

Несреће се догађају свакодневно: на послу, у школи, на улицама и путевима, током спортских 

активности, забаве и одмора. У порасту је број оболелих од нагло наступајућих болести, као и број 

еколошких, природних и људским фактором изазваних катастрофа. Прву помоћ пружа особа која 

се затекне на месту нecpeћe. 

Појам. — Прва помоћ је скуп мера и поступака којима се помаже повређеној или изненада 

оболелој особи на месту несреће пре доласка екипе хитне помоћи, лекара или других 

квалификованих медицинских радника.  

Циљеви прве помоћи су:  

1. спасавање живота,  

2. спречавање даљег погоршања здравља повређених или оболелих (п/о), 

3. спречавање настанка трајних последица,  

4. скраћивање трајања лечења и опоравка. 

 

Примењује се на месту повређивања (или месту где су настале изненадне тегобе) у два облика: 

стручна прва помоћ (здравствени радници) и лаичка прва помоћ (нестручна лица), која може бити 

самопомоћ или узајамна помоћ. 

Задаци прве помоћи су:  

отклањање узрока који директно угрожава живот п/о, 

враћање унесрећеног у живот, 

пружање прве помоћи свим п/о — што пре и на најбољи могући начин, 

постављање п/о у одговарајући положај, примена основних мера неге и најпогоднији транспорт до 

здравствене установе где ће им бити пружена дефинитивна медицинска помоћ. 

 

Значај. — Правилно и на време пружена прва помоћ смањује смртност, инвалидност и друге 

компликације до којих повреда може да доведе. Прву помоћ треба пружити што пре, не чекајући 

долазак стручних лица, јер често од брзине наше интервенције зависи живот повређеног. 

  



ПОЈАМ, УЗРОЦИ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА СВЕСТИ 

Свест је највиша психичка функција људског мозга јер обезбеђује јединство и истовремено 

функционисање осталих психичких функција (опажање, мишљење и др.). Свест је стање које се 

манифестује познавањемм себе и спољашњег света: 

оријентација према самом себи (име, занимање и др.), 

оријентација према другим личностима (препознавање познатих лица из околине),  

оријентација у времену (датум, дан у недељи и сл.), 

оријентација у простору (где се налази, где се десио неки догађај и др.). 

 

Медицинска дефиниција свести подразумева способност одржавања будног стања. Уколико особа, 

ни на који начин, не контактира са спољашњим светом, кажемо да је у бесвесном стању. 

Најчешћи узроци поремећаја свести су: 

- повреде главе, 
- обољења централног нервног система (крварења, тумори, инфаркт), 
- недовољно снабдевање мозга крвљу (срчани застој, инфаркт срца, стање шока, утопљење), 
- промене у нормалном саставу крви (смањена количина кисеоника, повишен или снижен ниво 
шећера — глукозе), 
- тровања (појава токсичних материја — отрова у крви, интравенска наркоманија), 
- оштећења организма високом или ниском температуром и електрицитетом, 
- обољења унутрашњих органа (јетра, панкреас.бубрези) и друго. 
 

Класификација поремећаја свести (будног стања) 

Сомноленција је најблажи облик поремећаја свести и подсећа на стање поспаности. Болесник је 

поспан, успорен и потпуно незаинтересован за збивања око себе. Реагује на механичке дражи. 

Комуникација с њим је могућа. 

Сопор је дубљи поремећај свести који одговара стању патолошког сна. Пацијент се може пробудити 

јачим дражима (једна од најјачих дражи је позивање болесника по личном имену), али чим драж 

престане, одмах запада у стање сопора. Комуникација није могућа. 

Кома је најдубљи поремећај свести у којем болесник не реагује ни на најјаче спољашње дражи. С 

особом у коми не може се успоставити никакав контакт. 

Поред наведених, веома чести су и краткотрајни прекиди свести који се још назива у „кризе свести”. 


