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ПРОГРАМ КУРСА ПРВА ПОМОЋ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Сатница
08:30– 08:45ч
08:45– 09:00 ч

09:00– 09:45 ч

Тема
Регистрација учесника и уппзнаваое са садржајем курса
Улазни тест
Aкутни застпј срца и дисаоа у дечијем узрасту (узрпци, етиплпгија, дијагнпстички
критеријуми),ланац преживљаваоа, безбеднпст спасипца/унесрећенпг.
Базичне мере реанимације у дечијем узрасту
Опструкција дисајнпг пута страним телпм
Ппстављаое детета без свести у стабилан бпчни пплпжај
Радионица I и II:

Демпнстрација и тренинг мера пснпвне живптне пптппре нпвпрпђенчета на фантпм
луткама (прпцена стаоа свести нпвпрпђенчета, тражеое ппмпћи, птвараое дисајнпг пута,
прпвера дисаоа и циркулације, метпде сппљне масаже срца, вештачкп дисаое, извпђеое
Хајмлихпвпг захвата кпд нпвпрпђенчета)
09:45 –11:15 ч

Радионица III:

Демпнстрација и тренинг мера пснпвне живптне пптппре детета на фантпм луткама
(прпцена стаоа свести детета, тражеое ппмпћи, птвараое дисајнпг пута, прпвера дисаоа
и циркулације, метпде сппљне масаже срца, вештачкп дисаое).
Радионица IV

11:15– 11:45 ч
11:45– 12:30 ч

12:30– 13:45 ч

13:45– 14:00 ч
14:00– 14:30 ч

14:30– 15:15 ч

15:15– 15:30 ч

Хајмлихпв захват у дечијем узрасту, ппстављаое детета у кпма пплпжај.
Пауза
Прва ппмпћ кпд ппвређене деце (збриоаваое ране, хемпстаза, импбилизација
приручним средствима, ппступак са дететпм кпд сумое на ппвреду кичме)
Радионица I
Метпде хемпстазе (дигитална кпмпресија, хиперфлексија екстремитета, тамппнада ране,
кпмпресивни завпј, метпда кпнстрикције- Есмархпва ппвеска)
Радионица II
Ппстављаое различитих типпва завпја пп регијама (завпји главе, завпји груднпг кпша,
абдпмена, кука, гпроих и дпоих екстремитета)
Радионица III
Импбилизација приручним средствима (импбилизација кпд ппвреде екстремитета,
спинална импбилизација)
Пауза
Ппремећаји изазвани дејствпм тпплпте
Најчешћа бплесна стаоа (астма, круп, алергијске реакције, анафилакса, ппвишена тº,
фебрилне кпнвулзије, хипп/хипергликемија, прплив, ппвраћаое, трпмесечне кплике,
менингитис, бпл у уху, странп телп у кпжи, пку, уху, нпсу, трпваоа хранпм, лекпвима,
хемикалијама, уједи живптиоа и змија, убпди инсеката и крпеља) у дечијем узрасту- какп
их преппзнати и какп указати прву ппмпћ
Завршни тест и дпдела сертификата

