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ДЕФИНИЦИЈЕ ПОВРЕДА  

Повреда
“Акутна изложеност неком физичком агенсу као што су механичка
енергија, топлота, електрична енергија, хемикалије или јонизујуће
зрачење, која у интеракцији са телом својим интензитетом превазилази
праг физиолошке толеранције. У неким случајевима повреде могу
настати и услед изненадног недостатка есенцијалних агенаса, попут
кисеоника или топлоте”

(Извор: Гибсон , 1961; Хадон, 1963)

Насиље
“Намерна употреба физичке силе или моћи, претња или извршење,
против самог себе, другог лица, групе или заједнице, која резултује или
има велику вероватноћу да доведе до телесне повреде, смрти, психичке
повреде, заостајања у развоју или његове депривације (престанка). ”

(Извор: СЗО, 1996)



Повреде су велики јавно здравствени проблем! 
 5,1 милиона смрти у свету годишње
 9% свих смртних исхода 
 12% укупног оптерећења болестима 

Саобраћајни трауматизам - водећи појединачни узрок 
смрти услед повреда у свету

-89%  смртних исхода од повреда јавља се у  
неразвијеним и средње развијеним земљама

-Највећи број умрлих: Југоисточна Азија и Западни 
Пацифик

Извор :WHO.Injuries and violence:The facts 2014

ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМ ПОВРЕЂИВАЊА 



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Повреде се јављају као последица догађаја који се
могу предвидети и спречити.

2. Повреда није “несрећа” – повреда “настаје” 
(Повреде  су догађаји који могу бити испитивани,  

схваћени и стога спречени.) 

3. Повреде могу бити ненамерне и намерне

ПРЕВЕНЦИЈА ПОВРЕДА:
поступци или интервенције које спречавају настанак повреде или 
насилног чина чинећи га мање вероватним или га спречавајући.

КОНТРОЛА ПОВРЕДА: 
акције које имају за циљ смањење повреда или последица 
повређивања.



ЕПИДЕМИОЛОШКИ МОДЕЛ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ПОВРЕДА 

Вектор Средство 
(агенс)

Домаћин

Окружење
Гордон, 1948.

Интеракције између домаћина, вектора и средства (агенса)  у одређеном окружењу 
доприносе настанку повреде.

Пример: 

домаћин =особа која вози под утицајем алкохола без појаса, вектор =судар моторног возила, агенс 
који узрокује  повреду = размена енергије у току  судара. Окружење = мокар пут у насељу.



Хедонова матрица

 Важан модел схватања  каузалног ланца догађаја који су укључени у повређивање  је предложио 
Вилијам Хедон и познат је као Хедонова матрица. 

 Он проширује епидемиолошки приступ  кроз креирање  матрице где  се узрочни фактори 
укључени у повреде  могу боље разумети кроз интеракцију више фактора током времена. 

 Састоји се од временских појмова фазе пре-догађаја, догађаја и фазе после догађаја усмерених 
на домаћина или лица, средство (производ) и фактор околине (физички и друштвени)  
епидемиолошког модела. 

 Комбинацијом  ове две осе (време и други фактори) настаје Хедонова матрица са дванаест 
ћелија,  иако може бити и са девет, уколико се колоне  физичког и социјалног окружења споје у 
једну, што се у пракси дешава.

 Хедонова матрица врло ефективно  раздваја  факторе који предиспонирају повреди пре него што 
се догађај деси  (фаза пре-догађаја), од стварног  настанка  самог догађаја (фаза догађаја) у коме 
се енергија преноси на домаћина у количини  која изазива оштећења. 

 Хедон је додао и фазу после догађаја, која обухвата превоз, хитну медицинску негу и 
рехабилитацију, који утичу на опстанак и крајњи исход након преноса енергије

 Комбиновањем ових фаза повреда са епидемиолошким моделом ствара се  матрица за 
проучавање, како узрока, тако и  превенције повреда.  

 Временске фазе су углавном повезане са примарном (пре-догађаја), секундарном (догађај ) и 
терцијарном (после догађаја) превенцијом.

Повреде представљају  крајњи исход скупа околности и већ постојећих стања која се 
најбоље могу схватити као ланац догађаја. 



Хедонова матрица

Домаћин (особа)

Агенс 

(возило, 
предмет)

Физичко окружење
Социоекономско 

окружење

Пре 
догађаја

Да ли је особа 
предодређена или 
превише изложена 

ризику? 

Да ли је агенс 

опасан?

Да ли је окружење 
опасно? 

Могућност 
смањивања 
опасности?

Да ли околина 
подстиче или 

обесхрабрује ризична 
понашања и настанак 

опасности?

Догађај

Да ли је особа 
способна да 

толерише силу или 
трансфер енергије?

Да ли агенс 
обезбеђује 
заштиту?

Да ли окружење 
доприноси настанку 

повреде у току 
догађаја? 

Да ли окружење 
доприноси настанку 

повреде током 
догађаја? 

После 
догађаја

Колико је озбиљна 
траума или штета ?

Да ли агенс 
доприноси 
повреди?

Да ли окружење 
доприноси трауми 

након догађаја?

Да ли окружење 
доприноси опоравку? 

Значај овог модела је у томе што указује на различите временске периоде у којима  се могу 
вршити интервенције у циљу  спречавања или смањења тежине повреда.
Поента интервенције није да се она  неопходно мора остварити рано у ланцу догађаја, већ би је 
требало остварити  у тренутку када је њено спровођење  могуће или  најефикасније. 



10 основних Хедонових стратегија 

1. Спречити настанак опасности   (нпр. спречавање изградње нуклеарних реактора)

2. Смањити количину настале опасности (нпр. смањивање  садржаја олова у бојама )

3. Спречити ослобађање  постојеће опасности (нпр. пастеризација млека)

4. Модификовати распрострањеност опасности извора 

(нпр. смањити нагиб ски стаза за почетнике)

5. Временски и просторно одвојити опасност од онога кога треба заштитити 

(нпр. пешачки надвожњаци на прометним путевима)

6. Одвојити опасност и оно што треба заштитити физичким баријерама         

(нпр. употреба кацига, заштитних наочара, заштита на машинама).

7. Модификовати значајне особине могућих опасности                                            

(нпр. заобљавање ивица намештаја, банкине на путевима и сл.)  

8.     Омогућити већу отпорност на штету од опасности                                                   

(нпр. строжи стандарди за зграде у областима где се често јављају урагани)

9.    Ограничити насталу штету (нпр. коришћење противпожарних система и прскалица)

10. Стабилизовати, лечити  и рехабилитовати повређеног                                             

(нпр. благовремена хитна медицинска помоћ на месту повреде, коришћење одговарајућих 

медицинских процедура  и др.)



Еколошки модел

ПојединацЗаједница Међуљудски 
односи 

Друштво

Сложене релације

Извор : WHO,World report on Violence and Health , 2002.

Ниједан  појединачни фактор не  објашњава зашто се  неки појединци понашају 
насилно према другима или зашто је насиље чешће у  неким срединама. 
Насиље је резултат сложеног узајамног дејства појединца, међуљудских односа, 
социјалних, културних и еколошких фактора. 

Овај модел је посебно користан за разумевање узрока насиља и намерног повређивања



Превенција повреда- врсте

1. Према времену деловања – примарна, секундарна 
и  терцијарна

Примарна превенција: све стратегије и активности  усмерене на 
спречавање могућности да дође до повреде. Односи се на 
време пре настанка повреде  (фаза пре догађаја).

Секундарна превенција: све стратегије и активности усмерене 
на смањење штете  у тренутку настајања  повреде (фаза 
догађаја)  (пример- заштита путника у возилу у незгодама употребом 

сигурносног појаса).

Терцијарна превенција: активности усмерени на лечење и 
рехабилитацију повређених. Односи се на период  након 
настанка повреде (фаза после догађаја).



2. Према усмерености на циљне групе  - универзална, 
селективна, индикована

Универзалне интервенције: усмерене на групу или општу 
популацију,  без обзира на индивидуални ризик 
(нпр. превенција повреда деце одређеног узраста, медијске кампање у 
заједници, закон о употреби сигурносних појасева и сл.) 

Селективне интервенције: усмерене ка онима  који су у 
повећаном ризику од повреда - имају један или више 
фактора ризика 
(нпр. возачка обука за младе или старије возаче, едукација оснаживања  
самохраних родитеља за правилну бригу о деци, и сл.).

Указане  (индиковане)  интервенције: усмерене на оне који 
практикују ризична понашања 
(нпр. интервенције за сузбијање конзумације алкохола, програм 
рехабилитације починилаца породичног насиља и сл.).

Превенција повреда-врсте



3. ПАСИВНА насупрот АКТИВНОЈ

Пасивне интервенције су оне које су усмерене на спречавање 
повреда где се од појединца  не  захтева  да предузме било 
какву акцију (нпр. ваздушни јастук који се аутоматски надувава 
током судара). То  су интервенције које су независне од 
људског понашања.

Активне интервенције су оне у које је укључено понашање 
појединца (нпр. сигурносни  појас захтева да  га појединац 
прикопча). Такве интервенције захтевају  одређено људско 
ангажовање.

Превенција повреда- врсте



Одређени принципи  превенције повреда
- 5Е ПРИСТУП -

1. ПРОЈЕКТОВАЊЕ (Engineering): израда  безбеднијих производа

2. МОДИФИКАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Environmental modification): 
смањење вероватноће повреде смањењем ризика у животној средини

3. ПРИМЕНА (Enfоrcement): законске и полицијске мере у циљу 
обезбеђивања одржавања одређених понашања и норми у популацији, 
спровођење закона усмерених на стварање сигурних окружења и на 
производњу и дистрибуцију безбедних  производа

4. ЕДУКАЦИЈА (Education): укључује програме који за циљ  имају  промену 
ставова, уверења и понашања у стручној и општој популацији, програме 
усмерене на  појединце који су под већим ризиком од повређивања или 
наношења повреда

5. ЕВАЛУАЦИЈА (Evaluation): активности које имају за циљ утврђивање које 
интервенције, програми и политике дају најбоље резултате у превенцији 
повреда. 



“PRECEDE – PROCEED”  модел

• Модел са 9 девет корака (фокус на исходима)

• Усмерава планирање на основу жељених исхода

a) PRECEDE: Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in Educational 
Diagnoses and Evaluation (планирање, јачање и омогућавање  
фомирања едукације и евалуације) 

• Имплементација и евалуација интервенција

b) PROCEED: Policy , Regulatory and Organizational Constructs in Educational 
and Environmental Development (политички, регулаторни и  
организациони развој едукације и окружења)

Од дизајнера програма се захтева да користе неколико "дијагностичких« (а)  корака како би се 
развио  програм промоције здравља (или контроле повреда) на основу потреба планиране циљне 
групе. Ови кораци претходе развоју интервенције или њеној примени, чиме се избегава развој 
програма интервенција или стратегија које нису  погодне  за заједницу или њихове здравствене 
потребе.

Следећи кораци (б)  који претходе интервенцији  захтевају да  корисник размотри  имплементацију 
важних  интервенција и предмета за евалуацију, водећи рачуна да  они који развијају програм 
разумеју  план адекватне примене  интервенција са проценама исхода 



 УСМЕРЕН ЈЕ КА ПОПУЛАЦИЈИ. Не фокусира се на појединце, већ је 
усмерен на спречавање здравствених проблема и обезбеђивање боље 
неге и безбедности читавој  популацији.

 МУЛТИДИСЦИПЛИНАРАН ЈЕ. Ослања се на сазнања многобројних 
дисциплина, укључујући медицину, епидемиологију, инжењеринг, 
социологију, психологију, криминалистику, образовање, економију и др.

 ЗАСНОВАН ЈЕ  НА ДОКАЗИМА. Заснива се  на научном методу.

 НАГЛАШАВА КОЛЕКТИВНУ АКЦИЈУ. Много пута је доказано  да су напори 
у сарадњи различитих сектора (здравство, просвета, социјалне службе, 
правосуђе, полиција) неопходни да се реши оно за шта се често 
претпоставља да представља «чисто медицински» проблем.

 НАГЛАШАВА ПРЕВЕНЦИЈУ. Уместо  једноставног прихватања да су 
повреде нешто што се дешава, полазна тачка је да се настанак повреда и 
насилног понашања, као и њихове последице, могу  спречити.

Јавно-здравствени приступ 



(1) Надзор
Који  је проблем?

(2) Идентификација 
фактора  ризика

Који су узроци?

(4)  Имплементација
Како се нешто ради?

(3)  
Развој и процена 
интервенција
Шта делује?

Јавно здравствени приступ

4 КОРАКА



Програм DESEPAZ у Колумбији 

(1)  Надзор
Висока стопа насилног 

криминала

(2)  Фактори 
ризика

Алкохол
Ватрено оружје 
Ставови/вредности 

(3)Интервенције
 Едукација 
 Законодавство 
 Учешће заједнице 

Смањење 
убистава

Јавност захтева више 
превентивних 

активности 

(4) Имплементација
 Посебни буџети за 

полицију, правосуђе и др.
 Рекламе на телевизији 
 Културни/едукативни 

програми 
 Ограничења употребе 

алкохола и оружја 

Јавно здравствени приступ у акцији 



Класификација повреда

 ТЕЖИНА/ОЗБИЉНОСТ (захтевани ниво лечења)

МЕСТО (кућа, школа, радно место, пут и др.)

 АКТИВНОСТ (спорт, рекреација, посао и др. )

МЕХАНИЗАМ (пад,удар моторног возила, утапање и др.)

 НАМЕРА (намерно, ненамерно)

 ПРИРОДА ПОВРЕДЕ 
(фрактура, опекотина и др.)

Не постоји један свеобухватан и јединствен  метод за категоризацију повреда. 
Све класификације су подједнако важне, а често  се бира њихова комбинација. 

Остале категоризације заснивају 
се на  демографским  подацима 
о повређенима:
-старост (дете, адолесцент 
старије особе)
-пол
-социо-економски статус и др. 



Пирамида повређивања 

Смрт

Повреде које 
захтевају болничко 

лечење

Повреде које захтевају 
амбулантно и  лечење у 

ургентним  службама

Повреде које захтевају лечење у 
установама примарне здравствене 

заштите

Повреде које третира само хитно или парамедицинско 
особље (екипе хитне помоћи, медицинска сестра у школи, 

пружалац прве помоћи)

Повреде које не захтевају лечење и 
непријављене повреде

Заснива се на 
нивоу лечења 
који осликава 
степен тежине 

повреда

Груба 
категоризација 

повреда



Системи класификације повреда 

Међународна класификација болести (МКБ):
• Најчешћа класификација широм света

• Обезбеђује одвојене кодове за природу и механизам 
повређивања (спољни узрок)

Други системи класификације:
• Систем класификације повреда и обољења на раду и у 

вези са радом (OIICS) 

• Класификација нордијског медицинско статистичког 
комитета (NOMESCO)

• Међународна класификација спољних узрока повреда 
(ICECI) 

• Скраћена скала повреда (AIS) 



Извори података о повредама

Врсте података и потенцијални извори информација 

Категорија података Потенцијални извор података

Морталитет Сертификат  о смрти, извештај са 
аутопсије, извештај патолога,  
форензичара, мртвозорника

Подаци о обољевању и                 Болничке листе, извештаји о
други здравствени подаци             хоспитализацији, здравствени картони

Самопријављени Истраживања, фокус групе, медији

Популациони Демографски, подаци локалних власти 

Законодавни   Полицијски, судски, затворски извештаји,
подаци криминалистичких лабораторија

Економско-социјални Подаци агенција или различитих 
установа, посебне студије

Правни     Извештаји владе 

Извор: адаптирано из СЗО Светског извештаја о насиљу и здрављу,2002.



Оптерећење болестима и повредама 

у свету

Извор : WHO.Violence and injuries.The facts 2014

Глобално оптерећење болестима

Заразне болести

Незаразне болести

Повреде

Повреде чине око 12% терета 
болести који се може 

приписати свим здравственим 
стањима 

Саобраћајни трауматизам-
водећи узрок смрти

код ненамерних повреда
(24%)

Учешће различитих врста повреда
у укупном морталитету од повреда



Рангирање  повреда  међу водећим узроцима смрти 

Извор : WHO.Global Health estimates .2019.

2019
Ранг Узрок Бр. смртних 

исхода (у
милионима)

% укупних смрти Стопа смртности
(на 100 000 
становника)

0 Сви узроци 55,416 100,0 718,9

1 Исхемијска болест срца 8,885 16,0 115,3
2 Мождани удар 6,194 11,2 80,4
3 Хронична опструктивна болест плућа 3,228 5,8 41,9
4 Инфекције доњих дисајних путева 2,593 4,7 33,6
5 Неонатална стања 2,038 3,7 26,4
6 Карцином  трахеје, бронха, плућа 1,784 3,2 23,1
7 Алцхајмерова болест и друге деменције 1,639 3,0 21,3
8 Болести које изазивају дијареју 1,519 2,7 19,7

9 Дијабетес мелитус 1,496 2,7 19,4

10 Болест бубрега 1,334 2,4 17,3
11 Цироза јетре 1,315 2,4 17,1
12 Повреде у саобраћају 1,282 2,3 16,6
13 Туберкулоза 1,208 2,2 15,7
14 Хипертензивна болест срца 1,149 2,1 14,9
15 Карцином колона и ректума 0,916 1,7 11,9
16 Рак желуца 0,831 1,5 10,8
17 Самоповређивање 0,703 1,3 9,1
18 Падови 0,684 1,2 8,9

19 ХИВ/АИДС 0,675 1,2 8,8

20 Рак дојке 0,640 1,2 8,3



ПОВРЕДЕ У СРБИЈИ 

2019. – СЕДМО  МЕСТО свих узрока смрти у нашој популацији 
(посматрано по групама обољења) 

Најчешћи узрок морталитета услед ненамерних  повреда-
саобраћајни  трауматизам  (17%)

учешће од 2,8% у укупном морталитету

Водећи  појединачни узрок смрти међу младима у Србији
(узраст 15-29 година)!



ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК ПОВРЕДА 
БИОЛОШКИ:
• Пол
• Старост 
• Стање организма 

СОЦИОЕКОНОМСКИ: 
• Материјално стање 
• Степен образовања 
• Брачно стање
• Фактори околине и становања
• Доступност  и приступачност  неопходних служби (здравствена, социјална) 

• БИХЕЈВИОРАЛНИ:
• Физичка неактивност 
• Неадекватна исхрана
• Нередовне контроле здравственог стања
• Лекови /помоћна лековита средства 
• Злоупотреба алкохола
• Пушење



ПАДОВИ 



Пад је догађај који резултира  изнадним и 
неочекиваним приземљењем особе на под 

или нижи ниво од оног на коме се 
налазила.

СЗО, 2007. 



У РИЗИКУ:

сваки трећи 65+ год.

сваки други 85+ год. 

ПАДОВИ 

• 424.000 смртних исхода годишње , 40% свих  смрти услед повреда
10-15% свих посета ургентним службама   

ПАД ДОЖИВИ: 
28-35% старости  65 + год.
32-43% старости 70 + год.  

30-50% старијих  у установама     
продужене неге

40%  поновни пад 

Чешће падају жене! 

Најчешће се дешавају код куће!  
Дневна /спаваћа соба – 56%

Купатило- 15%
Степениште- 14% 

Ризик од пада расте 
експоненцијално са старошћу!

ВЕЛИЧИНА ПРОБЛЕМА 

70 + год: 12  водећи узрок смрти  

1 од 6 – улица /тротоар
1 од 10 -резиденцијалне 
институције 

Посебан опрез – првих пар недеља након  болничког отпуста!

НАЈЧЕШЋИ УЗРОК НЕФАТАЛНИХ ПОВРЕДА- преко 50% 



ПАДОВИ 

ПОСЛЕДИЦЕ 
ПАДОВА 

Смртни исход 

Губитак 
самопоуздања

„Post Fall“ 
Синдром

Бол

Повреде

• Ограничена покретљивост 
• Ограничење свакодневних активности 
• Зависност од других 
• Депресија 
• Збуњеност Страх од поновног 

пада 

• Фрактура кука (најчешћа) 
• Трауматска повреда мозга
• Повреде горњих екстремитета 

Оптерећење 
породице

Продужена/ 
дуготрајна 

здравствена 
нега

Економско 
оптерећење 

1 пад= 900-3000 ЕУР 

Инвалидност



ПАДОВИ 

• Старост, пол, раса
• Губитак мишићне снаге доњих 

екстермитета 
• Ослабљена равнотежа и 

координација 
• Проблеми са видом 
• Болови у стопалима 
• Мањак витамина Д 
• Акутне или хроничне болести 

(епилепсија,Паркинсонова болест , 
артритис,   деменција, 
остепороза...)

У кући
• Неадекватно осветљење
• Недостатак рукохвата у 

купатилу и на степеништу
• Клизави подови и степенице
• Лабави теписи, простирке
• Неред 
• Незаштићене терасе 

На улици 
• Испуцали, неравни тротоари
• Лоша јавна расвета
• Препреке- канте,жардињере 

• Нижи приходи и ниво  
образовања

• Неадекватни услови 
становања

• Небезбедна опрема 
• Ограничен  приступ 

службама (здравствена, 
социјална)

• Недостастак ресурса у 
заједници

• Неадекватна обућа и 
одећа

• Историја претходног пада
• Злоупотреба алкохола
• Неадекватна исхрана
• Физичка неактивност
• Употреба 3 или више 

лекова (седативи, 
антихипертензиви, 
антидијабетици...) 

• Страх од пада 

БИОЛОШКИ ОКОЛИНСКИ

СОЦИОЕКОНОМСКИ БИХЕЈВИОРАЛНИ

ФАКТОРИ РИЗИКА 
вишеструки и међусобно повезани  



ПАДОВИ СТРАХ ОД ПАДА - фактор ризика? 

Страх од 
пада 

Неактивност 

Повећање 
мишићне 
слабости 

ПАД

Већи 
страх од 

пада 



ПАДОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Процена 
индивидуалног ризика

Одговарајућа 
интервенција 

МОДИФИКАЦИЈА 
ПОНАШАЊА
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ЦИЉ:
ПРЕВЕНЦИЈА 

ПАДОВА 

ПОВРЕЂИВАЊЕ:  
20-40%. 



ПАДОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
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 Адекватна физичка активност
(Вежбе баланса, снаге, издржљивости)

 Адекватна исхрана 
 (прилагођена узрасту и енергетским 

потребама организма) 

 Избегавање ризичних 
понашања

 Социјализација 



ПАДОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
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 Рукохвати  у купатилу
 Ограда на степеништу

 Неклизајуће простирке за 

купатило/каду /туш 

 Адекватна обућа и одећа

 Одговарајуће осветљење

 Уредност простора

 Заштита на прозорима, вратима 

 Родитељски надзор 



ПАДОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
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 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Пример- модификација изградње или 
безбедоносне мере (стандарди за опрему и 
сл.)

 ИНФРАСТРУКТУРА
Пример- Редизајн игралишта, спортских 
терена и рекреативне опреме

 ЕДУКАЦИЈА
• Стручњака
• Породице
• Појединаца по ризиком 
Пример- кампање о ризицима, 
небезбедној опреми, превенцији, 
пружању прве помоћ

 ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  



ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈУ 



ВЕЛИЧИНА ПРОБЛЕМА
1,35 милиона умрлих                             50 милиона повређених 

НА ОСМОМ МЕСТУ свих узрока смрти у свету 
90%у мрлих и повређених у неразвијеним и средње развијеним земљама 

Демографске карактеристике становништва - један од најзначајнијих 
фактора ризика за повређивање у саобраћају!

ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈУ

2/3 настрадалих: мушкарци 
Водећи узрок повређивања и умирања у  

узрасту 5 -44 године



ПОСЛЕДИЦЕ 
САОБРАЋАЈНИХ 

НЕЗГОДА

Смртни исход 

Физичка 
траума

• Повреде главе
• Повреде кичме 
• Повреде горњих и доњих  

екстремитета
(Фрактуре 40%) 

Оптерећење 
породице

Продужена/ 
дуготрајна 

здравствена 
нега

Економско 
оптерећење 

Инвалидност

ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈУ

Психолошке 
последице 

ПРИЈЕМ У БОЛНИЦУ:
32% свих учесникa у саобраћајним незгодама 



ФАКТОРИ РИЗИКА
ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈУ

ИНДИВИДУАЛНИ
БИОЛОШКИ 

•Пол, старост 

ПСИХОФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
•Фрагилност
•Рефлекси, координација, равнотежа-
•Ослабљен слух и вид (ноћу)
•Поремећај спавања
•Умор 

НЕДОСТАТАК ИСКУСТВА У ВОЖЊИ 
•АКУТНА /ХРОНИЧНА ОБОЉЕЊА

БИХЕЈВИОРАЛНИ- Ризична понашања
• Употеба лекова 
• Злоупотреба алкохола и других 

психоактивних супстанци 
• Неприлагођена брзина
• Некоришћење сигурносне опреме 
• (кацига, појасева, аутоседишта за 

децу)
• Употреба мобилних телефона

ОКОЛИНА
• непостојање камера 
• лоша сигнализација
• велика густина 

саобраћаја
• вишенаменски путеви

ВОЗИЛО
• одсуство 

сигурносних 
појасева

• величина
• лоша видљивост
• возила 
• неисправност 

•

Људски фактор, пре свега 
ризично понашање, доприноси 

настанку готово 90% 
саобраћајних незгода!



СИСТЕМСКИ ПРИСТУП  
ЦИЉ- идентификовати и исправити главне изворе грешака или слабост у 

систему

• Смањити изложеност ризику 
(Фактори ризика: економски, демографски, степен моторизације, режим путовања, обим 
непотребних путовања, планирање коришћења земљишта)

•Спречити настанак саобраћајне незгоде 
(Фактори ризика: прекомерна брзина, употреба алкохола, небезбедна возила, небезбедно 
пројектовање путева, непостојање/неефикасно спровођење законске регулативе)

•Смањити тежину повреде:
(Фактори ризика: некоришћење сигурносних појасева, дечијих седишта и кацига; недостатак 
адекватне заштите за пешаке на предњем делу возила у случају удара; небезбедна путна 
инфраструктура)

• Смањити последице саобраћајне незгоде (бољи одговор) 
(Фактори ризика: кашњење у откривању судара, пружању мера прве и адекватне медицинске  
помоћи,  транспорту  до здравствене установе;  доступност и квалитет болничке неге и 
рехабилитације)



ПРЕВЕНЦИЈА 
Системски приступ 

Окружење :

Бољи дизајн путева, примена закона, лежећи полицајци, стазе за
бициклисте, кружни токови и др.

Возило :

заштита од судара, помагала за бољу видљивост (дневна
светла), Алколок системи, уређаји за ограничење брзине

Корисник :

заштитна опрема

дечија седишта- мањи ризик од фаталних повреда за 40-70%,

кациге- мањи ризик од повреда главе или мозга за 63-88%, од
смртног исхода за 39%

едукација

ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈУ



АКТИВНЕ

 Лекарски прегледи

 Информисање 

 Едукација 

- Психофизичка 

ограничења

- Ризична понашања 

- Компензаторна 

понашања

ПАСИВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА

 Утврђивање и 
отклањање хазарда

 Побољшање окружења

ВОЗИЛА

 Безбедоноснa опремa

 Алтернативни превоз

ИЗМЕНА ПРАВНЕ 
РЕГУЛАТИВЕ

 Лиценцирање

ПРЕВЕНЦИЈА-

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈУ



ТРОВАЊА 



ВЕЛИЧИНА ПРОБЛЕМА 
ТРОВАЊА

АГЕНС:
•Аналгетици (најчешће 
тровање)- сваки десети! 
•Седативи/хипнотици/ антипсихотици
•Лекови за  КВБ
•Кућна хемија (средства за чишћење)
•Алкохол
•Антиколвулзиви
•Стимуланси
•Пестициди 
•Антихистаминици 

НАЈЧЕШЋИ УЗРОК: 
Дуплирање дозе лека – сваки 
трећи!
Погрешан лек – 25%
Синергистички ефекат лекова-
12%

САД
водећи узрок 
смрти од повреда 
у свим узрастима  
Око 60 000 умрлих 
годишње

ЕВРОПА 
стопа морталитета:  118/100.000 

3/4
задесно 

4 од 5 
отрованих 

има 
минималне  
последице 



ФАКТОРИ РИЗИКА

НАЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО 
ТРОВАЊА  ЛЕКОВИМА

• Узимање дупле дозе лека

• Узимање истовремено два лека 
са истом активном супстанцом 

(2 лека за кашаљ или прехладу  и сл.) 

• Погрешан инсулин

• Вађење из оригиналних паковања

• Све пилуле у истој прегради  
дозатора

ФАКТОРИ РИЗИКА:

 УЗРАСТ (мала деца, старији људи) 

 ПОЛ  (мушки)

 ПСИХОФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСОБЕ 
(лош вид, заборавност, коморбидитети, 
полимедикаментозна терапија)

 СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС

најзначајнији фактор ризика 

(лошији статус=  већи ризик )

 ОТРОВНИ АГЕНС (боја, текстура и сл.)

 ПРИСТУП И НЕАДЕКВАТНО РУКОВАЊЕ 
ОТРОВНОМ МАТЕРИЈОМ (неправилно 
складиштење, недостатак етикета, 
сигурносних затварача) 

 ГОДИШЊА ДОБА И КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
(већи ризик- летњи период-
органофосфати, отров змија,шкорпиона...)

ТРОВАЊА



ПРЕВЕНЦИЈА

 Пројектовање: безбеднија паковања, смањена 
токсичност средства, мирис и укус који одвраћа

 Модификација окружења: могућност безбедног 
складиштења, инсталирање детектора угљен моноксида 
и др. 

 Примена закона: који се односе на паковање и 
дистрибуцију

 Едукација: о факторима ризика, о руковању  лековима и 
другим токсичним супстанцама, обука из прве помоћи  

ТРОВАЊА

Значајна улога изабраног лекара - саветовања, и поливалентне патронаже -
кућне посете!



ОПЕКОТИНЕ 



ВЕЛИЧИНА ПРОБЛЕМА 

Старије особе и мала деца  -

ОСЕТЉИВИЈИ

бржи настанак опекотина и 

инфекције            дужи опоравак 

ОПЕКОТИНЕ

2-4 Х чешћи смртни исход 

НАЈВЕЋИ БРОЈ ОПЕКОТИНА –КОД КУЋЕ 

СВЕТ 
>300.000 смртних  исхода годишње

Други водећи  
узрок смрти услед 

повреда  у  старијој 
популацији!
Трећи узрок 

повреда деце 
узраста 1-4 године!

Узрок бр 1- ИНЦИДЕНТИ ПРИ КУВАЊУ 

2. Опаротине од вреле воде

3. Струјни удар

4. Хемијске опекотине 



Фактори ризика
• Узраст и психофизичке карактеристике: мала деца и старије 

особе  

• Пол : женски 

• Брачно стање: самци (30% већи ризик) 

• Социоекономски статус:  нижи статус= већа учесталост

(нижи ниво образовања, неинформисаност ,неадекватна 

противпожарна заштита - небезбедно окружење)  

• Здравствено стање (акутне и хроничне болести):

епилепсија, инвалидитет, дијабетес, тремор

• Небезбедна опрема

• Употреба лекова и кисеоника

• Пушење

ОПЕКОТИНЕ



ПОСЛЕДИЦЕ 

Психофизичке 
Економске 

Социјалне-
стигма 

ОПЕКОТИНЕ

 Дуго и скупо лечење!

 Трајне последице! 

(контрактуре и др.)

Препоручена  
максимална 
температура 
бојлера 



ПРЕВЕНЦИЈА

• Пројектовање: 

опрема  и безбеднији  редизајн окружења 

(безбедне утичнице, противпожарни аларми, материјали отпорни 

на ватру и сл.) 

• Примена закона:који се односе на  опрему и активности 
(забрана употребе пиротехничких средстава, и сл.)

• Едукација:  здравствених радника и сарадника, 
породице и  самих пацијената  

(о  ризицима  од опекотина, превенцији и првој помоћи) 

саветовања, кућне посете, програми у заједници

ОПЕКОТИНЕ



ЕДУКАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА О НАЈЧЕШЋИМ 
РИЗИЦИМА

 Употреба лекова и кување 
 Пушење/отворен пламен  и употреба  

терапијског кисеоника
 Безбедност дома (противпожарна 

заштита)
 Заштита од опаротина (температура 

воде)
 Заштита од хемијских опекотина 

(руковање и заштитна средства)

ОПЕКОТИНЕ

ПРЕПОРУКЕ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА 

ТЕРЕН- КУЋНЕ ПОСЕТЕ 

детаљна процена безбедности окружења

ПОТРЕБА - СМЕРНИЦЕ  ЗА ПРОВЕРУ БЕЗБЕДНОСТИ  



УТАПАЊА



ВЕЛИЧИНА ПРОБЛЕМА УТАПАЊЕ

ЧИЊЕНИЦЕ:

 Свакога дана утопи се 480 
деце!

 2-3 милиона  деце годишње 
- опасност од утапања

 Беба се може утопити у свега  
пар центиметара  воде!

 Најчешћа утапања – базени, 
реке, језера (10-14 год)

80% незгода деце млађе од 8 година деси се   у 
присуству родитеља или старатеља !!!

 Трећи узрок смрти од  повреда  у свету

 7% свих смртних исхода услед повреда 

 Свету се годишње утопи око 320 000 

особа 

 Сматра се да је број жртава утапања 

значајно већи од оног који  се 

евидентира. 

 Деца, мушкарци и особе које имају 

чешћи приступ води су у највећем 

ризику од утапања!



Фактори ризика

• Узраст и  фаза развоја: до 5 година старости

• Окружење: близина текућих и стајаћих вода

• Пол: Мушки (2 х чешће) 

• Социоекономски статус: сиромаштво, рурална средина, 

мањине

• Здравствена стања: епилепсија, аутизам

• Небезбедна  пловна возила (неадекватна опрема, превелики 

број путника, пловидба по лошим временским условима) 

• Врста водене површине:
У  неразвијеним и средње развијеним земљама  већина утапања настаје услед  

свакодневних активности у рибњацима, јарковима, језерима, рекама и другим 

системима за сакупљање воде  (канте, бурад, бунари, цистерне). 

У високо развијеним земљама, већина утапања настаје током рекреативних 

активности- у базенима, језерима или рекама. 

УТАПАЊЕ



ПРЕВЕНЦИЈА

• Пројектовање:  онемогућавање или ограничење 
приступа води- препреке, ограде

• Примена закона:  обавезне препреке,  лична 
плутајућа средства, забрана употребе алкохола
у близини водених површина и на пловилима 

• Едукација: пливање, вештине преживљавања на 
води, прва помоћ 

УТАПАЊЕ



ПРИКАЗ ПОТЕНЦИЈАЛНО СПАСЕНИХ ЖИВОТА  
СВЕОБУХВАТНИМ ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА 

Врста повреде %  потенцијално 
сачуваних живота 

годишње

Ефикасне интервенције

Саобраћајне незгоде 54% Брзина, путеви, алкохол ,кациге, појасеви , дечија 
седишта за децу, ХМП

Тровања 94% Регулатива, сигурносни затварачи, безбедно чување, 
мрежа центара за тровања

Падови 51% Безбедни услови у кући, местима за игру, безбедни 
производи, стандард и заштите на раду, обука старих 
за одржавање равнотеже

Утапања 90% Ограђивање водених површина, обука непливача, 
спасиоци, справе за плутање на води

Опекотине 87% Детектори дима, сигурносна изолација, безбедна 
грејна тела, едукација за прву помоћ код опекотина

Самоповређивање 60% Ограничен приступ оружју, пестицидима, лековима, 
откривање ризичних група, смањење сиромаштва и 
друштвене изолације

Међуљудско насиље 89% Обука родитеља, здравствених радника у детекцији 
насиља, законодавство, смањење приказивања 
насиља у мас медијима



Финансијска уштеда захваљујући одабраним 
интервенцијама у области превенције повреда

Трошак од 1€ по свакој ставци Уштеда (у €)

Дозволе за ватрено оружје 79

Противпожарни аларми (детектори дима) 69

Аутоседишта за децу 32

Кациге за бициклисте и мотоциклисте 28

Кућне посете и едукација родитеља по питаљу 
насиља над децом

19

Превентивно саветовање које врше педијатри 10

Службе за борбу против употребе отрова 7

Побољшања у области безбедности саобраћаја 
на путевима

3
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