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Лекарите од Брзата помош се вклучуваат во обуката на пожарникарите за 
пружање на ургентна прва помош  
 
 
 
НВО ЛинкАкрос, во партнерство со Здравствениот дом Скопје, Дирекцијата на 
спасување и заштита, Скопската противпожарна бригада и Независниот синдикат на 
пожарникарите на РМ, петта година по ред одржуваат обука на пожарникарите, за 
пружање на интервентна прва помош кон лица кои се жртви на несреќи од различен 
тип: сообраќајни незгоди, незгоди од пожар, поплави, временски непогоди, и друг вид 
на  несреќи. 
 
Оваа година за прв пат во проектот активно се вклучи и Здравствениот дом Скопје, кој 
обезбеди 3 докторки по интервентна прва помош кои обучуваат 9 кандидати за 
пожарникари-инструктори по ургентна прва помош. Истите тие кандидати работат 
заедно со американски пожарникари и парамедици кои специјално пристигнаа од САД 
за овој проект, и ќе обучат дополнителни 16 пожарникари за ефективно пружање на 
интервентна прва помош. 
 
Обуката е двонеделна и интензивна, и се оддржува од 16 - 26 септември, во 
просториите на противпожарната служба во Автокоманда. Пожарникарите вежбаат и 
се обучуваат на теми како што се:  срцево-белодробно оживување, употреба на 
дефибрилатор (АЕД), шанцова кравата и користење на Амбу маска, пренесување на 
повреден човек, имобилизација на повреден екстремитет, хајмлихов зафат, 
опструкција на дишните патишта, завој и преврски, повреди кај бебиња и деца, 
реакција во случај на масовни несреќи, и други важни теми. 
 
Овој проект на обука на пожарникари започна во 2015 година како иницијатива од 
Независниот синдикат на пожарникари на Македонија во соработка со ЛинкАкрос. До 
сега се обучени 77 пожарникари и сертифицирани се 5 македонски инструктори. 
Целите на проектот се зголемување на капицетот на пожарникарите за пружење итна 
прва помош и обучување инструктори во Македонија кои се подготвени и поттикнати 
да ги обучат сите нивни колеги во целата територија на државава. 
 

 
 

Визијата на ЛинкАкрос е да се направат промени во животите на луѓето преку развиени здравствени 
системи, социјално одговорни бизниси и здрави локални заедници. 

 
www.linkacross.org 

https://youtu.be/MU9uTAVUhPU

