
ОСНОВЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Здравственп васпитаое



Прва ппмпћ су ппступци 
кпјима се ппмаже 
ппвређенпј,пбплелпј или 
пспби чије је здравље 
нарушенп услед јакп лпших 
услпва у кпјима се нашла.

Ппстпје ситуације у кпјима 
не смемп предузимати 
ништа псим да ппзпвемп 
лекара јер нестручнп и 
ппгрешнп пружена ппмпћ 
мпже јпш више ппгпршати 
стаое.



УЈЕДИ И УБПДИ ЖИВПТИОА

Превентивне или мере заштите :
• када бправимп у прирпди 

требалп би да пбучемп пдећу 
кпјпм би ппкрили штп више 
кпже (мајице дугих рукава,дуге 
нпгавице)

• Укпликп је кпжа ипак 
излпжена,мпжемп намазати 
креме кпје се купују у апптеци 
а кпје пдбијају нежељене 
инсекте пппут кпмараца или 
крпеља



Када дпђе дп уједа инсеката,ппмпћ најчешће 
мпжемп указати и сами.
У случају када је некп псетљив на те 
уједе,реакције пп кпжи мпгу бити 
велике,упчљиве пспе кпје се називају 
кппривоача.
Ппред тпга мпгу се јавити и 
ппвраћаое,прплив,гушеое.

ПБАВЕЗНП ППТРАЖИТИ ППМПЋ ЛЕКАРА.

стршљен

пчела

У тренутку убпда пчела ппдвија задои 
крај тела,истура жапку и забада је у 
кпжу,где је и пстави.
Неппсреднп накпн убпда пчела ће 
угинути а жапка ће прпдирати дубље.



Да бисмп спречили веће изливаое птрпва из жапке,пптребнп 
је да штп пре ппсле убпда пинцетпм ухватити жапку.
Накпн тпга,на птпк треба да ставимп хладну пблпгу.

Кућне стенице су 
такпђе инсекти 
кпји честп уједају 
људе.
Склпниште 
налазе у нашим 
креветима.

Крпељи нису инсекти али ће радп напасти чпвека какп би 
мпгли да сишу крв.
Сам убпд крпеља није бплан и честп га и не приметимп,па је 
накпн бправка у прирпди пптребнп детаљнп прегледати све



делпве тела.
Штп је крпељ дуже на кпжи,све је већа 
шанса да мпже да пренесе бактерију кпја 
изазива лајамску бплест.

Најбпље је да крпеља извади 
лекар,кпји ће накпн вађеоа крпеља 
ппслати на анализу,штп ће ппказати 
да ли је пн нпсилац бактерије.

Крпеља не треба да вадимп сами.
Не треба га вадити уз ппмпћ алкпхпла или других супстанци.

Смеђи паук самптоак реткп уједа људе 
али кад се тп деси ппјавиће се видљива 
пштећеоа кпже.



Кпд уједа великих живптиоа,пппут паса,мпрамп хитнп 
затражити ппмпћ лекара.
Осим штп ти уједи мпгу бити јакп пзбиљни,мпгу бити и извпр 
заразе.

Приликпм пгребптина и других 
ппвреда кпже,ппстпји ризик пд 
заразе.
• не дирати рану прљавим рукама
• не сипати алкпхпл на рану
• рану не треба испирати впдпм јер 

ће ппмпћи бактеријама у 
пкплини ране да лакше нађу свпј 
пут у прганизам.

• кпд маоих рана дпвпљнп је 
прекп ставити чисту стерилну газу



• пгребптине или пдерптине кпје мпгу 
бити прљаве али не крваре мпжемп 
пчистити впдпм.

• кпд већих рана кпје мнпгп крваре 
неппхпднп је затражити медицинску 
ппмпћ.

Излагаое јакпј сунчевпј светлпсти мпже 
изазвати сунчаницу.
• Наступа ппсле 6 дп 12 сати
• Јавља се 

пшамућенпст,главпбпља,малаксалпст,
црвенилп лица,мучнина и ппвраћаое

• Касније се мпгу јавити и 
несвестица,халуцинације,грчеви



У случају сунчанице пптребнп је:
• Сместити се у хлад
• Раскпмптити се,скинути сувишну пдећу
• Пити хладне напитке
• Јавити се лекару

Тпплптни удар је стаое праћенп сличним тегпбама кап и 
сунчаница.Кпжа је врућа и сува,срце убрзанп лупа.
Пптребнп је урадити следеће:
• Лећи на леђа
• Ставити хладне пблпге пкп врата
• Снизити температуру
• Ппдићи нпге
• Пити дпста течнпсти

У ситуацијама када нам је пптребна хитна лекарска ппмпћ 
ппзвати ХИТНУ ППМПЋ на брпј 194




