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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе
УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува спроведувањето на првата медицинска помош која се
остварува во рамките на системот за заштита и спасување.
Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на прва медицинска
помош се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на
локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговските друштва (во
натамошниот текст: задолжени субјекти).
Член 2
Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на
прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето
- заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до
најблиските здравствени установи.
II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПРВАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
Член 3
Прва медицинска помош опфаќа планирање и подготвување на активности за
спроведување на првата медицинска помош.
а) Планирање на прва медицинска помош
Член 4
Планирањето на првата медицинска помош опфаќа проценување на можните
загрозувања на животот и здравјето на луѓето, утврдување на потребна организација за
спроведување на првата медицинска помош и пропишување на стандардна оперативна
процедура за спроведување на првата медицинска помош.
Планирањето на првата медицинска помош се остварува во рамките на интегралното
планирање (развојно и оперативно) за заштита и спасување како посебен документ во
плановите.
Член 5
Потребната организација за спроведување на првата медицинска помош се утврдува во
плановите за заштита и спасување.
При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите,
улогите, функциите и надлежностите на задолжените субјекти кои ќе учествуваат во
спроведувањето на првата медицинска помош, местата за собирање на повредените и
заболените, тријажните пунктови, патиштата и начините на извршување на транспортот
до најблиските здравствени установи и здравствените објекти во кои ќе се прифаќаат
лицата на кои им е утврдена потреба од медицинска помош.
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Член 6
Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на мерката за
заштита и спасувањето – прва медицинска помош ги преземаат согласно стандардните
оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и
спасување.
б) Подготвување на активности за спроведување
на првата медицинска помош
Член 7
Подготвувањето на активностите за спроведување на првата медицинска помош опфаќа
организациски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребни
предуслови за спроведување на планираните активности за спроведување на првата
медицинска помош.
За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои ја
спроведуваат првата медицинска помош во рамките на развојното и оперативно
планирање посебно предвидуваат:
- персонално пополнување на силите за заштита и спасување;
- едукација, обука и вежби;
- обезбедување на материјални ресурси за потребите на првата медицинска помош;
- проверка и сервисирање на обезбедените материјални ресурси и
- склучување на потребни договори за извршување на одредени задачи и активности.
Член 8
Со подготвувањето на активностите за спроведување на првата медицинска помош од
страна на задолжените субјекти се спроведуваат планираните активности од член 7 став 2
од оваа уредба.
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВА МЕДИЦИНСКА
ПОМОШ
Член 9
Во спроведувањето на првата медицинска помош од страна на задолжените субјекти и
силите за заштита и спасување се исполнуваат задачите и должностите кои им се утврдени
во плановите за заштита и спасување, а според пропишаната стандардна оперативна
процедура.
Член 10
При давање на прва медицинска помош задолжените субјекти и силите за заштита и
спасување постапуваат според пропишаните нормативи и стандарди за постапките и
начинот на давање на прва медицинска помош и начините и постапките за време на
транспортот до најблиските здравствени установи.
Член 11
Спроведувањето на првата медицинска помош опфаќа активности во функција на
превенција и оперативни функции.
а) Активности во функција на превенција
Член 12
Во функција на превенција задолжените субјекти за спроведување на прва медицинска
помош ја воспоставуваат потребната организација од членот 5 на оваа уредба.
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Во рамките на активностите од став 1 на овој член задолжените субјекти за заштита и
спасување ги обезбедуваат потребните персонални и материјални ресурси за
функционирање на воспоставената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби
со персоналот на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и
сервисираат материјалните средства наменети за прва медицинска помош и ги склучуваат
потребните договори утврдени со Законот за заштита и спасување.
б) Оперативни функции
Член 13
Задолжените субјекти за спроведување на прва медицинска помош во рамките на
оперативните функции спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна
опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците.
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна
опасност
Член 14
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на
потенцијална опасност, надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја
зголемуваат готовноста за спроведување на првата медицинска помош.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член од страна на Дирекцијата за заштита
и спасување се активираат надлежните и одговорни лица за спроведување на прва
медицинска помош и ги задолжува да преземат организациски, стручни, безбедносни и
други мерки заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите во
споредувањето на првата медицинска помош.
б-2) Активности и мерки за време на траење
на опасноста
Член 15
За време на траење на опасноста, задолжените субјекти за спроведување на прва
медицинска помош ги спроведуваат следните активности и мерки:
- ги насочуваат и координираат самозаштитните активности;
- учествуваат во спроведувањето на првата медицинска помош со силите за заштита и
спасување и
- раководат и ги координираат активностите во спроведување на првата медицинска
помош.
Член 16
Во спроведувањето на првата медицинска помош силите за заштита и спасување
првенствено се употребуваат за давање на прва медицинска помош на повредените и
заболени граѓани на местото каде се повредени и на собирните пунктови, за упатување и
носење до собирните пунктови и пунктовите за медицинска тријажа.
Член 17
Медицинската тријажа ја спроведуваат екипи на здравствените организации, Црвениот
крст на Република Македонија и тимовите за брз одговор според утврдениот начин за
нивно ангажирање.
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Член 18
Транспортот до најблиските здравствени установи го спроведуваат екипи на
здравствените организации.
Во транспорт до најблиските здравствени установи може да учествуваат и тимовите за
брз одговор.
б-З) Активности и мерки во отстранување
на последиците
Член 19
Во отстранувањето на последиците, службите и силите за заштита и спасување на
задолжените субјекти кои учествуваат во спроведување на првата медицинска помош,
можат да се ангажираат и употребуваат во спроведување на здравствени и хигиеноепидемиолошки мерки.
Член 20
Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за
заштита и спасување врз основа на водената евиденција за активностите во спроведување
на првата медицинска помош најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го
анализираат своето учество во спроведувањето на првата медицинска помош.
Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за
заштита и спасување во случај на непосредна опасност, завреме на траење на опасноста и во
отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти
се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на
активностите.
IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 21
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за
начинот на спроведување на мерката за заштита и спасување - прва медицинска помош
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/05).
Член 22
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр.51-3024/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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