
E-postadresse *

2 poeng

дужина мишића који врше рад се мења

брже доводи до премора и замора

смањује циркулацију и доток крви

убрзава циркулацију

2 poeng

1 poeng

прорачунати ризик

професионалне штетности (ноксе)

Хигијена рада и прва помоћ
*Må fylles ut

E-postadressen din

Означи тврдње које су тачне, а односе се на динамички физички рад.
(2 одговора) *

Који су клинички знаци премора? *

Svaret ditt

Лоши фактори у радној средини који могу довести до настанка
професионалних обољења представљају (1 одговор) *



радна обавеза

2 poeng

Инвалиди и млади

Физички радници

жене и стари

интелектуалци

2 poeng

3 poeng

спасавање живота

транспорт оболелих или повређених

спречавање настанка трајних последица

скраћивање трајања лечења и опоравка

не предузимати ништа

2 poeng

Које су осетљиве категорије радника код којих се треба обратити
посебна пажња у циљу заштите? (2 одговора) *

Скуп мера и поступака којима се помаже повређеној или изненада
оболелој особи на месту несреће пре доласка хитне помоћи назива
се ... *

Svaret ditt

Циљеви прве помоћи су (3 одговора) *

Наведи два фактора узрока поремећаја свести *

Svaret ditt



1 poeng

кома

сопор

сомноленција

3 poeng

1 poeng

забачена уназад

у равни с трупом

окренута на страну

1 poeng

уста на уста

уста на уста и нос

Најблажи поремећај стања свести који подсећа на стање
поспаности и код којег је могућа комуникација са болесником је (1
одговор) *

Шта подразумева АВС поступак код оживљавања? *

Svaret ditt

При извођењу вештачког дисања код одраслих методом "уста на
уста" код одраслих глава је (1 одговор) *

Код мале деце вештачко дисање се врши методом (1 одговор) *



1 poeng

30:2

110:2

15:2

2 poeng

Send aldri passord via Google Skjemaer.

Dette innholdet er ikke laget eller godkjent av Google. Rapportér misbruk - Vilkår for bruk - Retningslinjer for
personvern

Код оживљавања одрасле особе однос грудних компресија и
удувавања ваздуха треба да буде (1 одговор) *

Где се Хајмлихов захват користи? *

Svaret ditt

Send

 Skjemaer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cPixMb7lM1v7pW85a5bdK6zSKrRNDa3ecndcEn5jie2rkQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cPixMb7lM1v7pW85a5bdK6zSKrRNDa3ecndcEn5jie2rkQ/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

