Центар за социјални рад Прибој

ПРАВИЛНИК О ПРУЖАЊУ ПРВЕ ПОМОЋИ

Фебруар 2016.године

На основу члана 15. Закона о безбедности и здрављу на раду ( „Службени
гласник РС“ број 101/05, 91/15 ) и Правилника о опреми и поступку за пружање
прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду
(„Службени лист СФРЈ“ број 21/71 ) директор Центра за социјални рад Прибој
дана 19.02.2016. године донео је:
ПРАВИЛНИК О
ПОСТУПКУ И ОПРЕМИ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
ПОВРЕЂЕНИМ И НАГЛО ОБОЛЕЛИМ ЛИЦИМА
ПРЕДМЕТ
Овим поступком дефинише се начин пружања прве помоћи повређеном и
по потреби, транспорт повређеног у случајевима повреда на радном месту или
професионалног оболења запосленог.
ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Поступак се примењује у случајевима насталих повреда укључујући и
евентуалне повреде трећих лица, екстерних извођача радова (уговарача,
подуговарача као и извођача радова, превозника, посетиоца и других лица која се
затекну код послодавца ради обављања одређених послова).
ДЕФИНИЦИЈЕ
Инцидент – догађај који може да прерасте у акцидент или постоји
могућност да дође до акцидента.
Повреде на раду – повреде које се догоде у редовном радном времену, при
доласку или одласку са посла, на службеном путу, као и повреде настале за време
друштвених и спортских активности организованих од стране матичног предузећа.
Лаке повреде - повреде које не проузрокују трајне последице по повређеног
радника.
Тешке повреде – повреде које проузрокују трајне последице по повређеног
радника.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописује се поступак, начин оспособљавања и стручност
лица за пружање помоћи, као и материјал односно опрема за пружање прве
помоћи.
Члан 2.
Повређеним и нагло оболелим лицима на раду, обезбеђује се брзо пружање
помоћи на лицу места, а у складу са савременим методама пружања прве помоћи.

Члан 3.
При пружању прве помоћи на месту удеса мора се неодложно обезбедити
отклањање непосредне опасности по живот и здравље повређеног, односно нагло
оболелог лица.
Члан 4.
Повређеном или нагло оболелом лицу на раду мора се одмах пружити прва
помоћ да не би наступиле теже последице услед одлагања.
По указаној првој помоћи повређеном или нагло оболелом лицу,
организовати збрињавање у најближу медицинску установу (амбуланту, болницу)
на даљи медицински третман.
Члан 5.
Сви запослени у центру ће бити информисани којим лицима се могу обратити
за пружање прве помоћи.
Члан 6.
Прву помоћ пружају посебно оспособљена лица за пружање прве помоћи
повређеним односно нагло оболелим запосленим.
У зависности од степена опасности од повређивања и наглог обољења,
имајући у виду постојеће опасности и штетности радног места, као и број
запослених извршилаца на тим пословима, одређује се неопходан број стручно
оспособљених лица за пружање прве помоћи.
II ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Члан 7.
Програм обуке лица за пружање прве помоћи је прилагођен потребама и
захтевима радног места са аспекта могућих повреда, а имајући у виду опасност и
штетности присутне на радном месту.
Члан 8.
Оспособљавање лица за пружање прве помоћи врше стручне институције.
Црвени крст Србије;
Установе здравствене заштите;
Установе које имају лиценцу издату од Црвеног крста Републике Србије.
Члан 9.
Програм обуке се састоји из два дела:
•
теоријског и
•
практичиног
У теоријском делу врши се упознавање са опасностима и штетностима радног
места са аспекта повређивања, а у практичном делу поступци и технике пружања
прве помоћи.

Члан 10.
За пружање прве помоћи биће обучени непосредни организатори рада.
III МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Члан 11.
У просторијама центра биће постављени ормарићи прве помоћи попуњени
санитетским материјалом и средствима за пружање прве помоћи.
Члан 12.
Број ормарића прве помоћи, врста и количина санитетског материјала и
средстава за пружање помоћи биће одређени сразмерно опасностима и
штетностима присутним на радном месту као и бројем извршиоца у центру.
Члан 13.
Ормарићи за прву помоћ биће смештени на лако приступачним местима.
На спољашњој страни ормарића стајаће знак Црвеног крста као и бројеви
телефона:
•
хитне помоћи;
•
најближе медицинске установе ( амбуланте, болнице );
•
МУП-а, истражних органа;
•
дежурног инспектора рада;
Члан 14.
Ормарић за прву помоћ мора бити закључан. Кључ ће се налазити код лица
које је оспособљено за пружање прве помоћи. Ако је више лица из неке
организационе целине обучено, кључ ће бити код организатора посла.
Члан 15.
Утрошени санитетски материјал и средства за пружање прве помоћи, морају
се одмах надопунити новим материјалом и средствима.
Члан 16.
У комплету (ормарићу, торби) за пружање прве помоћи мора се увек налазити
следећи санитетски материјал:
- 5 фластер завоја,
- 5 мањих дужине 5 м а ширине 8 цм стерилних првих (заштитних) завоја,
- 4 калико-завоја дужине 10 м а ширине 10 цм
- 4 пакета стерилне газе 100x100
- 4 пакета стерилне газе 10x10
- 2 троугле мараме и 4 сигурносне игле "зихерице",
- 3 пакетића беле вате по 100гр.
- 1 мања пинцета,
- 1 криве маказе за резање завоја,
- есмарх гума 80 до 100 цм,
- 4 удлаге за прелом костију.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који је
утврђен за његово доношење.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Центра
за социјални рад Прибој.
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