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СТРУКТУРИРАНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ НА 112



Изследване на пострадал

o Оглед на мястото на инцидента 10 секунди!!!

Място на инцидента – безопасно ли е в 
момента?

• положение на тялото

• неестествено положение на крайниците

• наличие на кръв

• наличие на рани

• цвят на кожата 



Изследване на пострадал

• анамнеза (разпитване)

• изследване (преглед)



Изследване на пострадал

• Анамнеза (разпитване)
Име, възраст, адрес

- Къде се намира?

- Кой ден е?

- Какво се е случило?

- Какви са оплакванията

- Има ли хронични заболявания?

- Провежда ли някакво лечение? 

- АЛЕРГИЯ?



Изследване на пострадал

• Изследване (преглед)
СЪЗНАНИЕ ДИШАНЕ  КРЪВООБРЪЩЕНИЕ

С  Д  К

- съзнание – НИВО!

- дишане - оценка

- сърдечна дейност - оценка



Съзнание – бърза оценка

• КАК СЕ КАЗВАТЕ? (ОРИЕНТИРАН ЗА 

СОБСТВЕНА ЛИЧНОСТ)

• КОЙ ДЕН СМЕ ДНЕС? (ОРИЕНТИРАН ЗА 

ВРЕМЕ)

• ЗНАЕТЕ ЛИ КЪДЕ СТЕ? (ОРИЕНТИРАН ЗА 

МЯСТО)

СЪЗНАНИЕ



ДИШАНЕ 

Нормална дихателна честота

• Деца > 1 година - 15-30/min

• Възрастни - 12-20/min



ПУЛС

Нормална

пулсова

честота

Възрастен  

70 /min 

(60-100)



ЗЕНИЧНИ РЕАКЦИИ 



Изследване на зенична реакция



ГЛАВА



ШИЯ



ГРЪБНАЧЕН 
СТЪЛБ



ГРЪДЕН КОШ



КОРЕМ



ТАЗ



КРАЙНИЦИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТРАДАЛ



ГЛАВА

Конфигурация

Видими наранявания

Зеничен рефлекс

Носна, устна кухина, уши

Палпация за болезненост и 

деформации симетрично с 

две ръце



ШИЯ

Видими наранявания

Конфигурация

Видими деформации

Палпация за 
болезненост и 
деформации с двете 
ръце симетрично по 
хода на прешлените

При съмнение за 
травма – постави 
шийна яка преди да 
продължиш прегледа!



ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Внимателно симетрично с двете 

ръце палпация по хода на 

гръбначния стълб в търсене 

на болезненост и 

деформации

Не допускай движение при 

съмнение за гръбначна или 

шийна травма! Изискай още 

на този етап вакуум матрак!



ГРЪДЕН КОШ

Оглед за видими 

наранявания и 

деформации

Подвижност на двете 

гръдни половини

Симетрична палпация на 

ребрата за болезненост 

и деформации

Аускултация на белите 

дробове симетрично

Аускултация на сърце



КОРЕМ

Видими наранявания

Под, на или над нивото на гръдния кош

Палпация за болезненост

Симптоми на перитонеално дразнене



ТАЗ

Видими наранявания

Симетрично притискане на криловидните кости  

към средата

Контрол на тазови резервоари

Кръв в урината



ГОРНИ КРАЙНИЦИ

Видими наранявания –

кръвоспиране!

Видими деформации

Симетрично изследване на:

Ключици-лопатки-раменни 

стави-мишници-лакътни 

стави-предмишници-

гривени стави-длани-

пръсти



ДОЛНИ КРАЙНИЦИ

Видими наранявания –

кръвоспиране!

Видими деформации

Симетрично 

изследване на:

Тазобедрени стави-

бедра-колянни

стави-подбедрици-

глезенни стави-

стъпало-пръсти



ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУСКУЛНИЯ ТОНУС НА 

КРАЙНИЦИТЕ

Симетричност на стискане с дланите

Симетричност на натиск с ходилата

При съмнение за инсулт:

Оценка на симетричност на лицевата мускулатура

Проба за латентни парези на горни крайници

Проба за латентни парези на долни крайници

Оценка на речта



КАРДИО - ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ (КПР)

CARDIO PULMONARY RESUSCITATION (CPR)



ОСВОБОДИ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА!

ОТВЕЖДАНЕ НА ГЛАВАТА НАЗАД С 

ПОВДИГАНЕ НА БРАДИЧКАТА

Затворени дихателни пътища Проходими дихателни 
пътища



СТЪПКИ НА CPR

Определи!!! има ли нормално дишане

(<10s, в рамките на 10 секунди)

ако пострадалият диша нормално и няма съмнение за 
гръбначна травма, обърнете го в стабилно странично 

положение, повикайте помощ, следете дишането!





СТЪПКИ НА CPR

Обади се
на
112

30

2

Освободете дихателните пътища и
проверете за дишане за 5-10 сек.!

Ако няма дишане:
Проверете за пулс на сънната 

артерия
за 5-10 секунди. 

Ако има пулс започнете обдишване 
с честота 1 дишане на всеки 5 

секунди
(10 – 12 дишания в минута)

Ако липсва пулс – започнете 30
компресии на гръдния кош с честота

над 100/мин 

Проведете 5 цикъла от 30 компресии
към 2 вентилации. 

След 5-я цикъл проверете за белези
на циркулация и дишане, 

ако липсват - продължете със CPR.



ПРАВИЛНА ТЕХНИКА НА ГРЪДНИТЕ 

КОМПРЕСИИ

• Частта от дланта е единствена 
контактна точка с гърдите на 
пострадалия

• Лакти – изправени, 
“заключени”!

• Линията на ръцете на окзващия 
помощ - перпендикулярна на 
гърдите на пострадалия!

НЕПРАВИЛНО!!!ПРАВИЛНО!!!



ГРЪДНИ КОМПРЕСИИ

Вертикално 
преместване на 
гръдната кост с 

приблизително 5 см.



Обдишване

Подайте постоянен поток въздух в устата на пострадалия 

с обем, съответен на ваше нормално издишване! 

Следете за повдигане на гръдния кош!

Ако гръдния кош не се повдига – отведете още главата назад!!!





РАНИ



Видове рани

• Порезни



• Разкъсно-контузни



• Контузни



• Прободни



РАНИ ОТ УХАПВАНЕ

• От хищници 

• От влечуги 

• От насекоми



ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

НА ОБРАБОТКА НА РАНИТЕ

• Временно кръвоспиране

• Обработка около раната

• Обработка на раневата повърхност

• Превръзка на раната



ВРЕМЕННО КРЪВОСПИРАНЕ – ЧРЕЗ ДИРЕКТНА 

КОМПРЕСИЯ ВЪРХУ РАНАТА

Ръкавици!!!



СРЕДСТВА ЗА ВРЕМЕННО КРЪВОСПИРАНЕ

С колан

С триъгълна кърпа

Турникет НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА, АКО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБЕГНАТ!

При прилагане на турникет – на 30 мин. отпускане 

на турникета за възстановяване на кръвотока към 
крайника!



Тампонираща 

превръзка

Средства за временно кръвоспиране



Предна носна тампонада при епистаксис

Средства за временно кръвоспиране



ОБРАБОТКА НА РАНАТА

• Отстраняване на чужди тела – КОИ?

• Обработка на полето около раната

• Обработка на раневата  повърхност

Ръкавици!!!



ПРЕВРЪЗКА НА РАНАТА

КОМПРЕСИВНА ПРЕВРЪЗКА

• При прилагане на турникет – на 30 
мин. отпускане на турникета за 
възстановяване на кръвотока към 
крайника!

• Превенция на колапс при 
кръвозагуба!



ОСОБЕНОСТИ НА ТРЕТИРАНЕ НА РАНИ ОТ УХАПВАНИЯ ОТ ХИЩНИЦИ

• Разкъсно-контузна рана

• Кръвоспиране

• Измиване с вода и сапун!

• Почистване и превръзка с йод-

повидон

• Лечебно заведение Тетатокс, 

преценка за противобясна ваксина!



УХАПВАНИЯ ОТ ЗМИИ

Превръзка

Имобилизацаия на крайника

Пасивен транспорт

НЕ СЕ ПРАВЯТ РАЗРЕЗИ

НЕ СИ ИЗСМУКВА ОТРОВАТА

НЕ СЕ ПРИСТЯГА НАД МЯСТОТО

СЕРУМ САМО В БОЛНИЧНО 
ЗАВЕДЕНИЕ! 



• Охлаждане

• Третиране с Фенистил гел или Алергозан

• При анамнеза за алергия – Алергозан таблети.

УХАПВАНИЯ ОТ НАСЕКОМИ



• Отстраняване с 
внимателно бавно 
издърпване без въртене!

• Внимателен оглед с 
увеличително стъкло на 
кърлежа за целостта му и 
на мястото на ухапване за 
останали части.

• Дезинфекция с йод-
повидон

• Контрол на телесната 
температура 7 дни.

• Изследване на кърлежа в 
лаборатория.

УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ



ИЗГАРЯНИЯ
Първа степен

Втора степен

Трета степен

Четвърта степен



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА % ИЗГАРЯНЕ



Долекарска помощ при изгаряния

Първа и втора степен 

Пантенол, Дермазин

Трета и четвърта степен

стерилна превръзка, имобилизация



• Фрактури

ТРАВМИ НА КОСТИТЕ



• Имобилизация – две съседни на 
счупването стави!

• Обезболяване – средство на 
избор – аналгетик, който 
пострадалият  обикновено 
използва!

ПЪРВА ПОМОЩ



СРЕДСТВА ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЯ



Превръзка  на раменна става / раменна кост



ИМПРОВИЗИРАНИ СРЕДСТВА 

ЗА ИМОБИЛИЗАЦИЯ



• Пострадал с травми и съмнение за травми на гръбначиния 

стълб!

• Пострадал с фрактура и съмнение за фрактура на таз!

• Пострадал с фрактура на бедрена кост.

• В тези случаи – изолираме, затопляме, чакаме спасителен 

екип с вакуум матрак!

КОГО НЕ БИВА ДА ТРАНСПОРТИРАМЕ САМИ?



КОНТУЗИЯ

НАВЯХВАНЕ  (DYSTORSIO)

ИЗКЪЛЧВАНЕ ( LUXATIO)

ТРАВМИ НА СТАВИТЕ



3 Х “О”

Охлаждане

Обездвижване

Обезболяване

ПЪРВА ПОМОЩ



Хипотермия



Хипотермия

Състояние, при което ректалната
температура е под 35°С



Първа степен
(в съзнание, трепери)

• Ректална температура 35°С – 33°С 

• Съзнанието е запазено 

• Треперене, което не може да бъде волево контролирано

• Бледа кожа

• Вяли движения, обща слабост, апатия, бавен говор.

• Пулсова честота 60-66 уд./мин.

• АН в референтни стойности, в някои случаи слабо 
повишено

• Дихателната честота е запазена



Втора степен
(в съзнание, не трепери)

• Ректална температура 32°С - 29°С

• Сънливост

• Понижена двигателна активност

• Бледа и студена кожа

• Пулсова честота 58-32 уд./мин.

• Дихателна честота 12-8 /мин.

• Понижение на АН



Трета степен
(безсъзнание, наличие на дишане и 

пулс)

• Ректална температура под 29°С

• Постарадалият е в безсъзнание

• Трайни контрактури на крайниците

• Пулсът е аритмичен, не доловим в периферията с 
честота под 32 уд./мин.

• Понижено АН

• Аритмично и забавено дишане с честота 3-4/мин.

• Липса на контрол на тазовите резервоари

• Мидриаза, отслабен до липсващ

зеничен рефлекс



Четвърта степен
(безсъзнание, липсва дишане и сърдечна дейност)

• Ректална температура под 24°С

• Постарадалият е в безсъзнание

• Липса на дишане

• Липса на пулс



Долекарска помощ 
на мястото на инцидента

• Изолиране от действието на студа – фолио!

• Бивак

• Затопляне с приоритет на телесното ядро – химически 
грейки

• Затопляне чрез дишане на затоплен въздух.

• Да не се допуска движение на пострадалия при 2,3,4 
степени!

• Ако е в съзнание - прием на топли течности с високо 
съдържание на захар!

• При необходимост от CPR обдишване уста в уста. 
Ползването на AMBU води до допълнително 
охлаждане!



Принципи на затопляне



Алгоритъм за оказване на долекарска помощ

Изолиране от действието на студа

Оценка на състоянието на пострадалия:
-съзнание - дишане - сърдечна дейност

Реанимационни мероприятия Затопляне

Контрол на: дишане - сърдечна дейност - телесна температура - АН

НЕДОПУСКАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО ПРИ 2,3,4 СТ.

Диагностициране и третиране на местни измръзвания

Задължителна хоспитализация



Животозастрашаващо състояние, настъпващо в 

резултат на висене на обвръзка при практикуване на 

дейности с използване на осигурително въже.

ТРАВМА ПРИ ВИСЕНЕ



МУСКУЛНАТА ПОМПА 

ВЕНИТЕ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ СА РАЗПОЛОЖЕНИ 

МЕЖДУ МУСКУЛИТЕ, ТАКА ЧЕ, КОГАТО КРАКАТА СЕ 

ДВИЖАТ, МУСКУЛИТЕ ПРИТИСКАТ ВЕНИТЕ И ИЗПОМПВАТ 

КРЪВТА В ТЯХ.

ВЪВ ВЕНИТЕ ИМА СПЕЦИАЛНИ КЛАПИ, КОИТО 

ОСИГУРЯВАТ ЕДНОПОСОЧНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 

КРЪВТА КЪМ СЪРЦЕТО



АКО МУСКУЛНАТА ПОМПА НЕ РАБОТИ

• КРЪВТА НЕ СЕ ИЗТЛАСКВА КЪМ СЪРЦЕТО  И СЕ ЗАДЪРЖА 

В КРАКАТА

• МОЗЪКЪТ РЕАГИРА КАТО ЗАСИЛВА СЪРДЕЧНАТА ДЕЙНОСТ 

И ДИШАНЕТО, НО ТОВА НЕ ПОМАГА.

• СЛЕД МИНУТИ ПОСТРАДАЛИЯТ ЗАГУБВА СЪЗНАНИЕ –

МОЗЪКЪТ ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ХОРИЗОНТИРАНЕ НА 

ТЯЛОТО, ЗА ДА СЕ ДОСТАВИ КРЪВ КЪМ МОЗЪКА.



• ЗАМАЙВАНЕ

• ИЗПОТЯВАНЕ 

• УСКОРЯВАНЕ НА 
ПУЛСА И ДИШАНЕТО

• УСЕЩАНЕ ЗА 
ТРЕВОЖНОСТ И 
ПАНИКА

• “ИЗТРЪПВАНЕ” НА 
КРАЙНИЦИТЕ

• СПАДАНЕ НА АН

• ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ

Симптоми



• Кръвта в краката се уврежда след 10-20 мин
• Тя е бедна на О2 и богата на CO2

• Богата на отпадни продукти

• Повдигането на краката би довело до нахлуване 
на тази кръв в останалата част на тялото, при 
което:

• Сърцето би спряло

• Вътрешните органи (особено бъбреците) ще се 
увредят

REFLOW SYNDROME



Всеки пострадал при висене трябва да се постави в 

полулегнало / седнало положение най-малко за 30 

минути след свалянето му от въжето

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ



Транспортирането се извършва при стабилни 

жизнени показатели в седнало или 

полулегнало положение.

ТРАНСПОРТ



• Използване на педала или примка за опора 
на стъпалата и повдигане на краката до 
позиция на тялото като в седнало положение. 

• Периодично раздвижване на тялото и
промяна на позицията на краката най-малко
на всеки 5 минути

САМОПОМОЩ



ЛИЧНА АПТЕЧКА

 Самсплинт шина 1 бр.

 Триъгълна кърпа 1 бр.

 Бинтове плетени 10см.Х10м. 2 бр.

 Марли 5см.х5см. 10 бр.

 Левкопласт 1 ролка

 Браунол 1 флакон.

 Термоизолационно фолио 1 бр.

 Обезболяващ медикамент.

 Химически грейки 2 бр.

 Ръкавици 2 чифта.


