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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  И СПЕШНА 
МЕДИЦИНА УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

 
РАЗПИСАНИЕ  

на цикъл №8 от програмата за специализация по „Спешна медицина”  
„ПСИХИАТРИЧНИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНА. БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ И 
МАСОВИ ИНЦИДЕНТИ. СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНА.” 
 

от ..до  г 
 

ДАТА И ЧАС ВИД УЧЕБНА 
ДЕЙНОСТ ТЕМА ЛЕКТОР МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене-  
2 сесии по 45 
мин.) 

ПСИХИАТРИЧНИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ 
Въведение и принципи на спешната психиатрия. 
Психиатрична диагноза и формулировка. Избор на 
подходящо лечение и насочване. Анамнеза и психичен 
статус при спешни случаи. История на спешния епизод. 
Прояви и развитие. Наличие на психиатрична болест. 
Житейска ситуация. Общ психичен статус: компоненти. 

  
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене-  
2 сесии по 45 
мин.) 

ПСИХИАТРИЧНИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ 
Осигуряване на защита и сигурност. Изключване на 
застрашаващо телесно състояние при картина на психично 
разстройство. Изключване на застрашаващо психично 
разстройство. Чести психиатрични спешни състояния 

  
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене-  
2 сесии по 45 
мин.) 

ПСИХИАТРИЧНИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ 
Пациенти с предизвикателно поведение, възбуденост, 
гневност, подозрителност, враждебност и налудности. 
Овладяване на хаотична възбуда. Ситуативна тревожна 
реакция (стрес), Медицински състояния, които често се 
представят като психиатрични спешни синдроми. 
Поведенчески нарушения. Възбуда и промяна в 
поведението (възбуден пациент). Психиатрични причини 
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за симптоматика в спешната медицина 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ.  
Организация на доболничната и болничната спешна 
медицинска помощ (администрация, структура, персонал, 
ресурси). Национална система за спешна медицинска 
помощ. Нормативни документи, касаещи спешната 
медицинска помощ. 

  
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ.  
Организационни проблеми на спешната медицинска 
помощ. Телекомуникация и телемедицински процедури. 
Връзки с други служби – полиция, пожарна безопасност 
 

  
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ.  
Безопасност и сигурност на спешния екип мястото на 
инцидента и по време на транспорт. Оценка на риска. 
Организационно планиране.  

  
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА СПЕШНАТА 
МЕДИЦИНА.  
Насилие над пациенти в старческа възраст и инвалиди. 
Насилие над деца. Насилие над интимен партньор. 
Сексуално посегателство. Превенция и мениджмънт на 
насилието в спешно отделение. Сигурност на спешния 
пациент. Мениджмънт във специфичните популации: деца, 
старческа възраст, бездомници, болни с психиатрични 
разстройства, ментално-ретардирани пациенти. 

  
 
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 
Лекция 

(Времетраене- 
2 сесии по 45 

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА СПЕШНАТА 
МЕДИЦИНА.  
Пациенти с чести посещения в спешно отделение. Правно-
етични въпроси в областта на спешната медицина 

  
УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 
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мин.) 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ И МАСОВИ ИНЦИДЕНТИ 
Медицина на бедствените ситуации – основни понятия; 
бедствие и катастрофа, авария, бедствена ситуация, 
аварийна ситуация, критична обстановка, извънредно 
положение, рискови обекти и рискови вещества. 
Класификация на бедствията – природни бедствия, 
бедствия и катастрофи, причинени от човешка дейност. 
Основни принципи на оказване на спешна медицинска 
помощ при бедствени ситуации, деонтологични и 
психологически аспекти. 

  
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ И МАСОВИ ИНЦИДЕНТИ 
Подготовка, планиране, практика и процедури по 
медицинско осигуряване при бедствени ситуации. 
Медицинско разузнаване. Отговор при бедствени 
ситуации. Веригата на медицинската помощ в случай на 
бедствие. Сортиране (триаж) на пострадалите при масови 
бедствия. Медицинска евакуация на пострадалите, 
транспорт и настаняване в болнично заведение. 
Медицинска документация, използвана при бедствени 
ситуации. Оборудване, обезпечаване, логистика. 

  
 
 
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ И МАСОВИ ИНЦИДЕНТИ 
Мерки за безопасност на медицинския персонал, 
ангажиран с оказването на медицинска помощ при 
различни видове бедствия. Масови струпвания на хора. 
Специфични медицински въпроси – биотероризъм, 
взривни увреди, последици при затрупвания, увреждания 
вследствие йонизираща радиация и химични агенти 

  
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНА 
Разпознаване и запазване на веществени доказателства. 
Медицинска документация, фотография, биологични 
проби, балистика. 

  
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка Лекция СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНА 
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(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

Съдебно-медицинска експертиза при криминални случаи. 
Съдебно-медицинска експертиза при огнестрелни 
наранявания. Съдебно-медицинска експертиза при пътно-
транспортни произшествия.  

 
УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

Лекция 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНА 
Съдебно-медицинска експертиза при смъртни случаи. 
Съдебно-медицинска експертиза при сексуално насилие 
Рапортуване и обръщение към съответните служби в 
случай на: насилие, пенетриращи рани (ножеви, 
огнестрелно оръжие), жертви на сексуално насилие 
 

   
 
 
 

УМБАЛ“СВ.ГЕОРГИ“ 

По уговорка 

СЕМИНАР 
(Времетраене- 
2 сесии по 45 

мин.) 

СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СПЕШНАТА 
МЕДИЦИНА.  
 
 
 
Колоквиум 
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