
КРВАРЕЊА 

Крварење је губитак крви из организма због оштећења крвног суда. Може бити изазвано 

повредом или обољењем. Губитак већих количина крви изазива озбиљне поремећаје у организму 

(шок), а може бити и узрок смрти. Најчешћи узрок крварења су повреде и рањавања. 

 

ПОДЕЛА КРВАРЕЊА 

А. Према врсти крвних судова крварења се деле на: 

артеријско — крв је светлоцрвене боје и истиче у млазу, ритмично са срчаним контракцијама, 

венско — крв је тамноцрвене боје, лагано и непрекидно цури из ране, 

капиларно — површина ране је прекривена капима крви („крвава роса”), 

комбиновано крварење (артеријско — венско) је најчешће јер повреда не бира крвни суд. 

Б. Према месту изливања крви крварења се деле на: 

спољашње (видљиво) — крв се излива ван тела и јасно је уочљива. То је крварење из ране; 

унутрашње — крв се излива у сам организам и не уочава се, али крварење из унутрашњих органа 

уочава се у мокраћи, сћлици, испљувку и сл. 

В. Према времену јављања крварења се деле на: 

примарно - настаје непосредно после повређивања и 

секундарно (накнадно) -- настаје после дужег или краћег времена од повређивања. Може да 

настане ако отпадне већ створени угрушак, ако се накнадно повреде крвни судови деловима 

преломљених костију, због спадања завоја и сл. 

 

 

 



ПОСЛЕДИЦЕ КРВАРЕЊА 

 

Последице крварења зависе од три фактора: 1) количине изгубљене крви, 2) брзине којом 

је крв изгубљена и З) места крварења. Губитак веће количине крви изазива искрвареност. Када 

одрасла особа изгуби више од 1/3 укупне количине крви, она је у животној опасности. Значајна је и 

брзина којом се крв губи: нагли губитак 1/3 крви може да доведе до смрти за неколико минута, док 

се губитак чак и до 50% крви преживљава ако се крв губи споро. Крварења у пределу врата, препона 

и задњице могу бити толико велика да могу довести до смртног исхода у року од три минута. Деца, 

старије особе, болесници и изнемогли могу имати теже последице чак и код губитка мањих 

количина крви него млађи и здрави људи. И најмање крварење, ако дуго траје, може угрозити 

живот. Знаци искрварености могу бити субјективни и објективни. 

 

Субјективни знаци су они које повређени сам примећује: малаксалост, поспаност, осећај 

недостатка ваздуха, мучнина, жеђ, мокрење се смањује или сасвим престаје, зујање у ушима, 

вртоглавица, „магла” пред очима, („види звездице”) или потпуни мрак. 

Објективни знаци се уочавају прегледом повређеног: бледило лица и коже, кожа је хладна, 

обливена лепљивим знојем, усне су плавичасте и суве, повређени је узнемирен и уплашен (у 

почетку), а касније, при губитку веће количине крви је равнодушан, поспан и улази у стање коме, 

дисање је убрзано и површно (фреквенција дисања је већа од 20/мин.), пулс је убрзан (више од 

100/мин.), али је једва опипјьив (филиформан). 

 

ЗАУСТАВЉАЊЕ КРВАРЕЊА – ХЕМОСТАЗА 

 

У оквиру прве помоћи примењују се привремене методе заустављања крварења, за 

разлику од дефинитивних метода које се примењују у здравственим установама. 

Најважније привремене методе су: притисак на рану, дигитална компресија, компресивни 

завој и Есмархова повеска. 

Комадом газе или тканине чврсто 

притиснути место крварења. Ако је 

рана на руци или нози, подигнути 

повређени екстремитет н задржати 

га у том положају. Ако је у рану 

забодено страно тело (нож, стакло, 

дрво), не сме се вадити, а крварење 

се зауставља притиском на ивице 

ране око страног тела.  



Дигитална компресија (притисак 

прстима) примењује се када се мора 

врло брзо да заустави крвављење. Ова 

метода може да се примењује на оним 

местима на телу где је крвни суд смештен 

површно (испод коже), а испод њега се 

налази чврста подлога кост. 

Притисак прстима врши се док крварење 

не престане или док се не примени пека 

друга метода (компресивни завој или 

Есмархова повеска), Дигитална 

компресија је једина метода 

заустављања крвављења из врата и 

примећује се током целог времена 

транспорта до здравствене установе. 

Компресивни завој (завој под 

притиском) заснива се на директном 

притиску на повређене крвне судове 

у рани. Подразумева да се на рану 

која крвари ставља стерилна газа или 

јастуче првог завоја и завијањем се 

причврсти, а затим се преко тога 

стави цео омот завоја или неки 

погодан предмет и све то завије 

завојем. 

Ако је завој прејако сгегнут, што се 

види по промени боје коже испод 

нивоа завоја (модра) или по губитку 

пулса испод места повреде, треба га 

лагано попустити. Ако је притисак 

недовољан и завој прокрвари, тада 

се завој не скида, него се преко њега 

поставља још један слој и појачава компресија на рану. 

 

Компресивни завој може да се примењује на свим деловима тела, изузев на врату. Његове 

предности у односу на друге методе су: зауставља крварење из повређеног крвног суда, 

али омогућује периферни крвоток, штити рану од инфекције,  упија секрете ране (крв и сл.). 



Есмархова (Esmarch) повеска се користи само у крајњој нужди, искључиво за повреде 

екстремитета, и то онда када је повреда толико тешка да је екстремитет или његов део 

практично изгубљен. То су случајеви смрскавања и ампутације. 

Есмархова повеска се може привремено поставити приликом спасавања унесрећеног с 

јаким крварењем у случајевима претећег рушења, пожара, хемијске опасности, опасности 

у саобраћају и друго док се извлачи унесрећени на безбедно место где ће му се пружити 

адекватна помоћ. 

Оригинална Есмархова повеска је трака од платна или гуме која не сме да буде ужа од 2—

3 цм. Повеска се поставља непосредно изнад ране, преко подметнуте газе или одеће и 

стеже док крварење не престане. Делови испод повеске су без дотока крви, па се 

неминовно јавља пропадање и изумирање ткива. Рана се превије, екстремитет 

имобилише, а за повређеног се закачи папир на којем треба написати тачно време када је 

Есмарх постављен — дан, сат и минут. Током транспорта повеска се НЕ ПОПУШТА. 

Импровизована Есмархова повеска може да буде свака довољно широка трака (5 ст) од 

платна (троугла марама), гуме или коже која се после стезања може фиксирати. Не сме бити 

од канапа, жице и слично јер може да повреди кожу. Импровизоване повеске не стављају 

се на голу кожу. За ову сврху може се употребити и апарат за мерење притиска. 


