
ІІ Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“  
за студенти по медицина от V и VІ курс 

17-27.07.2018 г. 
Програма  

 
17.07.2018 г., вторник 
13:30-13:25 Откриване    
14:00-14:50 Исторически корени на спешната медицина. Организационни модели. Медицински 
символи в спешната помощ. доц. д-р Л. Георгиева, дм  
15:00-15:45 Спешна медицина: същност на специалността и мениджмънт на спешния пациент. 
Основни видове дейности и елементи на лечебно-диагностичния процес. Модел на клинична 
практика в спешната медицина. Квинтет на спешната медицина – сърдечен арест, остър коронарен 
синдром, остра дихателна недостатъчност, мозъчно-съдов инцидент, тежка животозастрашаваща 
травма. проф. д-р С. Миланов, дм    
15:45-16:30 Подход при спешни състояния – доболничен и болничен етап. Начална преценка и 
ресусцитация. Анамнеза и статус. Вторична преценка. Преценка на виталните белези и основни 
методи за мониторирането им. Лабораторни и образни изследвания. проф. д-р С. Миланов, дм    
16:30-17:15 Поддържане на дихателните пътища - основни техники, напреднали техники, 
алтернативни техники, хирургични техники. Преценка и поддържане на дихателната функция и 
вентилацията. Кислородотерапия. проф. д-р С. Миланов, дм    
17:30-18:15 Триажни действия при спешен пациент. д-р Д. Кателиева, дм 
18:15-19:00 Клинични казуси и сценарии при спешен пациент – триаж, статус, анамнеза, основно 
оплакване, признаци и симптоми. д-р Д. Кателиева, дм 
 
18.07.2018 г., сряда 
13:30-14:15 Шок – класификация, диагноза, доболнично поведение, поведение в спешно отделение 
при различните типове. проф. д-р С. Миланов, дм    
14:30-16:00 Травма – епидемиология, видове по анатомична локализация, механизъм. Политравма и 
травматичен статус. Травматичен шок. Триажна схема, оценка на тежестта на травмата. Поведение 
на мястото на инцидента, по време на транспорт и в спешно отделение. проф. д-р С. Миланов, дм    
16:15-17:00 Спешна помощ при удавяне - практически казус. доц. д-р Д. Ставрев, дм  
17:15-18:00 Клинична смърт, кардиопулмонален арест – диагноза, поведение. Кардиопулмонална и 
церебрална ресусцитация – съвременни протоколи. д-р Д. Кателиева, дм 
18:00-19:00 Клинични казуси и сценарии при спешен пациент – кардиопулмонален арест, 
обструкция на дихателните пътища, шок, травматичен статус. д-р Д. Кателиева, дм 
 
19-27.07.2018 г. 
Практика по график: ЦСМП-Варна, спешни отделения УМБАЛ „Св. Марина“ и МБАЛ „Св. Анна“. 


