
0 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

КАТЕДРА 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 

 

 

 

Д-р Елена Владимирова Вълканова 

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

за присъждане на ОНС „Доктор” 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление: 7.1 Медицина 

Докторска програма: „Медицина на бедствените ситуации“ 

 

 

 

НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: 

проф. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, дмн 

проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм 

 

 

 

Пловдив 

2022 г. 



1 
 

 Дисертационният труд съдържа 167 страници. Илюстриран е с 43 таблици, 23 

фигури и 2 приложения. Библиографията включва 266 литературни източника. 

 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита 23 март 2022 год. от 

разширен катедрен съвет при Катедра по епидемиология и медицина на бедствените 

ситуации при Факултет по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив. 

 Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на ... от ... часа в ... 

на открито заседание на Научно жури в състав: 

 Външни членове: 

1. Проф. Вили Захариев, дм 

2. Доц. Николина Радева, дм 

3. Доц. Десислава Тодорова, дм 

Вътрешни членове: 

1. Проф. Биянка Торньова, дп 

2. Проф. Ани Кеворкян-Сарян, дм 

Резервни членове: 

1. Проф. Веселин Иванов, дм 

2. Проф. Николай Ватев, дм 

 

 

 

 

   

Материалите по защитата са на разположение в Катедра по Епидемиология и 

медицина на бедствените ситуации на Медицински университет – Пловдив, бул. 

„Братя Бъкстон“ №150.  
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МФ                        Медицински факултет 

ОСР                       Остро стресово разстройство 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Науката се стреми към откриване на реални обяснения за това, как работи света 

и как се е превърнал в това, което е. Все по-задълбоченото разбиране на заобикалящата 

ни реалност насочва научните изследвания към разработването на нови технологии и 

разрешаването на проблеми. Бедствията представляват глобален и нарастващ проблем с 

неоспоримо влияние върху човешкото здраве. Може да се каже, че това е най-

съществената им особеност – мощно и негативно въздействие върху обществото, което 

има пряко или косвено отражение върху здравето. Поради тази причина в науката, 

изучаваща човешкото здраве, има отделно направление, изследващо тези събития и 

отрицателните им последици, както и най-ефективните начини за справяне с тях.  

Медицината на бедствените ситуации е интердисциплинарна медицинска 

специалност с научен и практически подход към медицинското осигуряване на 

населението при бедствия. Целта ѝ е да запази живота, да защити и възстанови здравето 

и работоспособността на населението. За постигането на тази цел е нужно знанието, 

което дават научните постижения, да се превърне в практика. То трябва да достигне до 

всички нива на здравната система и да стане основа на квалифицирана и аргументирана 

медицинска дейност. Тази връзка между наука и практика се осъществява от 

обучението.  

Необходимостта от обучение на медицинския персонал за справяне с бедствия е 

несъмнена. Прегледът на съвременните сценарии илюстрира, че системата на 

здравеопазване може да бъде изправена пред бедствие по всяко време, на всяко място и 

без предупреждение, като интервалът за реакция е ограничен. За медицинския персонал 

такава ситуация ще изисква дейности, които се различават съществено от ежедневната 

им рутинна практика. Може да няма достатъчен достъп или време за използване на 

много от съвременните технологии, с които са свикнали да разполагат. Това изисква 

опростени техники за диагностика и лечение. Наличните специалисти може да са 

претоварени, което означава, че персоналът трябва да се справя със състояния извън 

собствената специалност. Може да се очаква липса на консумативи и медикаменти, тъй 

като много доставки се извършват ежедневно. Компютърната поддръжка, на която се 

основават голяма част от ежедневните дейности, може да пропадне, което ще изисква 

използването на резервни системи. Също така ще има много по-голяма нужда от 

приоритизиране, както между пациентите, така и между диагностичните и 

терапевтичните мерки, в сравнение с ежедневните медицински грижи.  
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Очевидно е, че всичко това изисква умения, различни от необходимите в 

ежедневната работа, не само на ниво координация и командване, но и при 

непосредствената грижа за пациентите. Ако медицинският персонал не ги притежава, 

резултатът от медицинското осигуряване никога не може да бъде оптимален.  

След постигане на консенсус относно необходимостта от изучаване на МБС, 

усилията се насочват към подготовка и валидиране на курс на обучение. В последните 

години се повишава интереса към интегрирането на МБС в обучителните програми и 

стандартизиране на преподаваните умения. Отчита се фактът, че медицинските 

специалисти от различни нива имат специфични задължения в МОБС и следователно, 

обхвата и комплексността на нужните им знания и умения, също се различават.  

Правят се опити да се определят най-подходящите по вид бедствия и свързани с 

тях конкретни медицински дейности, които да бъдат включени в учебното съдържание. 

Застъпени са и дейности от сферата на общественото здравеопазване, като масова 

профилактика, както и хуманитарни дейности, като осигуряване на подслон и средства 

от първа необходимост. Обект на изследване са и методите, използвани в 

преподаването. Включват се, както класически прийоми като лекционно изложение и 

групови дискусии, така и съвременни техники, като симулации, тенировки с мулажи, 

изучаване на примерни ситуации, ролеви игри, демонстрации, практически тренировки 

и обучителни видеоматериали. 

Не на последно място, разработваните модели за обучение трябва да бъдат 

съобразени с нуждите на  страната, от гледна точка на съществуващи в нея опасности и 

очквани въздействия. Съществен момент е и съгласуването на курсовете с действащите 

стандарти и оперативни процедури в страната и региона, което ще позволи 

унифициране на принципите и методите за превенция, диагноза и лечение.  

 В обобщение можем да заключим, че бедствията са неотменна част от нашия 

живот. Тенденцията е към нарастване на честотата и социалната им значимост. Това 

изисква непрекъснато изучаване на техните характеристики и подготовка на 

медицинските специалисти за справяне с тях.  

Знанията в областта на МБС не са рутинна част от ежедневната практика, а 

изискват целенасочено и непрекъснато обучение. МБС е динамична специалност, която 

е променяла насоката на развитие неколкократно, за да отговори на актуалните 

проблеми. В много държави се работи по изготвянето на програми и методи на 

обучение, но все още липсват утвърдени такива.  
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Цел и задачи 

Цел:  

Да се оценят нивото на подготвеност и необходимостта от знания за справяне с 

бедствени ситуации сред студентите и медицинските специалисти в област Пловдив с 

цел повишаване на ефективността на обучението по медицина на бедствените 

ситуации. 

 

Задачи: 

1. Да се оценят познанията, нагласите и предпочитанията на студентите в 

Медицински университет - Пловдив относно провежданото обучение по 

медицина на бедствените ситуации. 

2. Да се оцени нивото на готовност за реакция при бедствени ситуации и нагласите 

относно обучението по МБС при различни категории медицински персонал в 

област Пловдив. 

3. Да се анализира необходимостта от подготовка на медицинските специалисти от 

област Пловдив за справяне с психологическото въздействие при бедствия, 

аварии и катастрофи и да се изследва мнението им относно вида и обхвата и. 

4. Да се изведат предложения за оптимизиране и обогатяване на обучението по 

медицина на бедствените ситуации. 

 

Хипотеза: Съществуващата организация на обучението по медицина на бедствените 

ситуации изисква адаптиране към съвременните предизвикателства. 

 

2. Материал и методи 

2.1.Обект и предмет на наблюдение:  

Обект на изследването е организацията на обучение по медицина на бедствените 

ситуации  

Предмет на наблюдение са знанията, уменията и потребността от обучение на 

медицинските специалисти за МОБС. 

2.2. Единици на наблюдение:  

➢ Логически единици: 

• Медицински специалисти от различни нива на медицинска помощ 



7 
 

• Студенти от всички специалности, обучаващи се в МУ-Пловдив  

➢ Технически единици: 

• Здравни заведения на територията на гр. Пловдив и областта 

• Медицински университет – Пловдив 

2.3. Признаци на наблюдение:  

➢ Факториални признаци: пол, възраст, социален статус, трудов стаж, професия, 

специалност 

➢ Резултативни признаци: оценка на обучението по МБС, оценка на теоретични 

знания и практически умения за действие при конкретни бедствени ситуации 

2.4. Време на наблюдение: От 1.07.2020 г. до 31.12.2021 г. 

2.5. Методи на изследване 

2.5.1. Документален метод - анализирана е информация от национални 

планове и стратегии за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

2.5.2. Сравнителен метод – направена е съпоставка на обучението по МБС 

между България и други страни от Европа и света. 

2.5.3.  Анкетен метод  

Анкетните карти са самостоятелно разработени от докторанта. Разпространени са в 

два формата: 

 на хартиен носител (в Word формат)  

 в електронен вариант чрез използване на онлайн платформата Google Forms. 

Обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в България и въведените мерки за 

социална изолация, насочени към предпазване, ограничаване и преодоляване на 

последиците от развиващата се у нас пандемия от COVID-19, наложи създаването и 

разпространението на онлайн анкетна карта, идентична на хартиения носител. С 

помощта на специални настройки в платформата Google Forms, на анкетираните лица е 

обезпечена анонимност, както и възможност да изпращат в реално време своите 

отговори и предложения до 31.12.2021 г., включително. 

• Анкетна карта за студенти  

Анкетата е с интерактивна схема и включва стандартно конкретни въпроси от 

затворен тип с възможност за избор на отговор измежду алтернативно представени, 

като на част от въпросите е предвидено посочване на повече от един отговор. 

Използвани са и отговори на въпросите с пет-степенна Ликертов тип скала, плюс един 
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допълнителен „отворен” въпрос, в който респондентите попълват своите лични 

съждения по проблемите, обхванати в предишните въпроси.  

Структурата на анкетата за студентите в МУ-Пловдив включва: 

Секция 1 - съдържаща въпроси от социално-демографско естество. 

Секция 2 - изследва мнението на студентите относно проведеното обучение по МБС. 

Въпроси 7 и 8 изследват мнението на студентите за проведеното обучение по МБС. 

Въпроси 9, 10 и 16 са насочени към определяне на предпочитаните източници и методи 

на обучение.  

Секция 3 - оценява готовността на студентите да решават специфични проблеми в 

областта на МБС. Въпроси 11, 12, 14 и 15 целят да установят дали студентите 

притежават допълнителен теоретичен или практически опит. Въпроси 13 и 17 изследва 

самооценката относно притежаваните знания и умения. Въпроси 18-32 определят 

знанията за справяне с конкретни проблеми на МБС.  

Секция 4 - изследва предпочитанията на студентите относно начина на провеждане на 

обучението по МБС. Въпроси 33-35 изследва мнението относно полезността и 

важността на обучението по МБС. Въпрос 36 предоставя възможност за свободно 

изразяване на предложения и коментари. 

• Анкетна карта за медицински специалисти  

Секция 1 - съдържаща въпроси от социално-демографско естество. 

Секция 2 - оценява готовността на медицинските работници да решават специфични 

проблеми в областта на МБС. Въпроси 6, 7, 9, 10 целят да установят дали медицинските 

работници притежават допълнителен теоретичен или практически опит. Въпроси 8 и 12 

изследват самооценката относно притежаваните знания и умения. Въпрос 11 е насочен 

към определяне на използваните източници на информация. Въпроси 13-27 определят 

знанията за справяне с конкретни проблеми на МБС.  

Секция 3 - оценява предпочитания на медицинските специалисти относно начина на 

провеждане на обучението по МБС. Въпроси 28-30 изследват мнението относно 

полезността и важността на обучението по МБС. Въпрос 31 предоставя възможност за 

свободно изразяване на предложения и коментари. 

• Анкетна карта за оценка на обема и вида на необходимата подготовка 

на медицинските специалисти за справяне с психологическото 

въздействие при бедствия 

Анкетата включва стандартно конкретни въпроси от затворен тип с възможност 

за избор на отговор измежду алтернативно представени. Предвидено е посочване на 
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повече от един отговор. Включена е възможност за изразяване на лични съждения по 

проблемите в свободна форма.   

Структурата на анкетата включва: 

Секция 1 - съдържаща въпроси от социално-демографско естество. 

Секция 2 – изследва знанията за психиката, които са необходими на медицинските 

специалисти, за успешно справяне в ситуации на бедствия. 

Секция 3 - изследва предпочитанията относно най-често прилаганите стратегии за 

управление на емоциите за успешното справяне на медицинските специалисти с 

психологическото въздействие на бедствията. 

2.5.4. Статистически методи 

Систематизирането, обработката и анализа на първичните данни под формата на 

количествени и качествени променливи от затворените и полуотворени въпроси бе 

реализирано със статистическия пакет на софтуера за социални науки IBM SPSS 

Statistics v.21 За всички тестове бе възприето ниво на значимост р < 0.05. Групирането, 

кодирането и анализа на отворените и полуотворените въпроси бе постигнато със 

Microsoft Office Excel 2010.  

➢ Дескриптивен анализ за описание на структурата на изследваните променливи: 

• вариационен анализ на количествени променливи; 

• честотен анализ на качествени променливи; 

➢ Проверката на статистически хипотези  

• параметричен анализ - Т-тест (One Sample T-Test или Two Samples T-

Test) 

 • непараметричен анализ - точен тест на Фишер (Fisher’s exact test); Хи-

квадрат (χ2) Критерий на Пирсън  

➢ Корелационен анализ за изследване на взаимовръзката между две променливи  

➢ Графичен анализ  

• Метод на най-малките квадрати; 

• Визуализацията на получените резултатите е постигната с помощта на 

Microsoft Office Excel 2010. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ, 

ОБУЧАВАНИ В МУ-ПЛОВДИВ 

1.1 СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

КОНТИНГЕНТА  

 

Изследвани са 166 студенти от МУ-Пловдив. Разпределението според 

изучаваната специалност е представено в табл. 1. 

 

Табл.1 Разпределение на изследваните по специалности 

  Специалности Брой Отн. дял (%) 

 ОКС „магистър” Дентална медицина 19 11,4 

ОКС „магистър” Медицина 102 61,4 

ОКС „бакалавър” Здравни грижи 28 16,9 

ОКС ”професионален бакалавър”от Медицински колеж 17 10,3 

  Общо 166 100,0 

 

По-голямата част от анкетираните са жени - 75,3% (n=125), спрямо 24,7% (n=41) 

мъже, което съответства на редица проучвания за феминизация на медицинската 

професия. Средната възраст на изследваните е 22,64±0,23 год. в диапазон от 19 до 35 

год.  

 

1.2. МНЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНОТО 

ОБУЧЕНИЕ ПО МБС 

 

В анкетата са включени студенти, преминали през този курс на обучение, 

явяващ се задължителна част от програмата на съответната специалност. 

Мнението на респондентите относно обема и съдържанието на преподавания 

материал, както и методите на обучение е представено на фиг. 1. 

Неодобрението по отношение на обема и съдържанието на преподавания 

материал е факт, който трябва да се подложи на задълбочен анализ, за да се установи до 

колко стандартните теми, разглеждани по дисциплината, отговарят на 

предизвикателствата на съвремието.  
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Фиг.1. Оценка на студентите по отношение на обема и съдържанието на 

дисциплината МБС и методите на преподаване 

 

Като цяло бихме могли да обобщим на базата на тези въпроси, че около 

половината от студентите са доволни от организацията на обучението по МБС, но има 

значителен процент неудовлетворени. Бакалаврите дават много по-висока оценка от 

магистрите и на трите изследвани показатели (р=0,013 χ2=12,73). Трябва да се 

отбележи, че методите на преподаване са еднакви за всички специалности, но 

материалът за специалностите „Здравни грижи“ и „Акушерка“ е съкратен и опростен. 

 

Табл.2 Оценка на придобити умения по МБС 

Оценка Брой Отн. дял (%) 

Незадоволителна 

Задоволителна 

Добра 

Мн.добра 

Не мога да отговоря 

Общо    

58 35,2 

36 21,8 

45 27,3 

17 10,3 

9 5,5 

165 100,0 

   

Около 1/3 от анкетираните са дали положителна оценка на придобитите умения 

по време на обучението, но и толкова са дали „незадоволителна” (Табл.2). Бакалаврите 

дават много по-висока оценка от магистрите (р=0,001 χ2=18,04). Затвърждава се 

тенденцията, на по-голяма удовлетвореност от преминатото обучение, сред тях.  

Усвояването на знания и умения пряко зависи от способността на студентите да 

възприемат преподавания материал. Принципът за достъпност и разбираемост е един от 

най-безспорните в съвременната педагогика. Обучението като цяло (неговите цели и 

задачи, съдържание, методи и форми) трябва да е съобразено с учащите, с равнището 

24,7%
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42,6%
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28,3% 29,1%
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на тяхната подготовка и развитие. По този начин се постига оптимално напрягане на 

силите на двете страни в обучителния процес.  

Достъпността и разбираемостта на учебния материал е оценена високо от 39,7% 

(n=68), но приблизително половината дават негативна оценка (Фиг.2). Половината от 

бакалаврите дават положителна оценка на достъпност и разбираемост на материала, 

докато при магистрите този процент е едва 26,4% (р=0,001 χ2=26,81), корелационната 

зависимост е умерена (р=0,001 r=0,317). Сложността на материала, преподаван на 

бакалаври е намалена, в сравнение с този за магистри. Това е най-вероятната причина 

за получения резултат. 

 

Фиг. 2 Мнение на студентите относно проведеното обучение по МБС 

 

В настоящото проучване студентите изразяват мнение, че обемът на изучавания 

материал не съответства на времето, предоставено за изучаването му. Сложността на 

предмета също подлежи на анализ. Уместно е сравняване с програмите в други учебни 

заведения. Не на последно място, МБС се изучава в трети курс от студентите по 

медицина, във втори от студентите по здравни грижи. На този етап от обучението си те 

не са изучавали клинични дисциплини и нямат изградено „клинично мислене“. 

Преподаването трябва да се организира така, че да преодолее тези трудности, за да 

постигне целта си да изгради реални знания и умения.  

МБС е динамична дисциплина, която е променяла фокуса си неколкократно, за 

да следва тенденциите в общественото развитие. Нужно е обучението на студентите да 

ги подготви за действителните предизвикателства, с които ще се сблъскат. Темите са 

важни и полезни според 50% (n=83), но 35,1% (n=58) са на противоположното мнение 

(Фиг. 2). Бакалаврите дават по-висока оценка от магистрите, като положителен отговор 

са дали 70,4% от тях (р=0,011 χ2=13,11)(Фиг. 2). 

24,1%

13,3%

7,2%

26,5%
21,8%

7,9%9,6%
14,5%

19,3%

32,5%
36,4%

32,5%

7,2%

13,9%

33,1%

0%

10%

20%

30%

40%

Достъпност и 

разбираемост

Важност и полезност Продължителност

Категорично не По-скоро не Не мога да преценя По-скоро да Категорично да



13 
 

Технологичното развитие и сложните политически и икономически процеси 

създават качествено нови проблеми пред медицината и МБС в частност. Пример за това 

са бежанските вълни, пандемичното разпространение на коронавирусната инфекция, 

последиците от глобалното затопляне и др. Тези проблеми ще се развиват и 

задълбочават и днешните студенти ще се сблъскват с тях в професионалната си 

дейност. Според 40,3% (n=67) от анкетираните студенти материалът по МБС е 

съобразен с актуалните проблеми в медицината, но 42,2% (n=70) са на 

противоположното мнение. По-голям дял  от бакалаврите смятат, че изучавания 

материал е съобразен с актуални проблеми в медицината  (р=0,021 χ2=11,67).   

В МУ-Пловдив МБС се изучава един семестър. Курсът на обучение включва 15 

часа лекции и 30 часа упражнения за студентите по медицина, 15 часа лекции и 15 часа 

упражнения за студентите по дентална медицина и 20 часа лекции и 10 часа 

упражнения за студентите от специалност „Медицинска сестра“ и 26 часа лекции и 4 

часа упражнения за специалност „Акушерка“. Специалностите в Медицински колеж 

също изучават МБС за един семестър, през който имат 20 часа лекции и 10 часа 

упражнения. Продължителността на обучението е достатъчна според по-голямата част 

от студентите - 65.6% (n=109) (Фиг. 2). 

Преподаваният обем от знания по МБС е съобразен с времето за подготовка 

според 32.3% (n=53). По-голям дял смята, че не е съобразен - 51.8% (n=85). Стратегиите 

за справяне с този проблем може да се насочат към разделяне на изпита на части, 

разпределени през семестъра, фокусиране върху принципните моменти, без навлизане в 

детайли и др. 

 

Табл.3 Мнение на студентите относно увеличаване на ангажираността им в процеса 

на обучение и възможността да работят самостоятелно 

Оценка  

Увеличаванa студентска 

ангажираност 

     Самостоятелна работа 

Брой Отн.дял (%) Брой Отн.дял (%) 

 Категорично не 25 15,2 13 7,9 

По-скоро не 39 23,6 27 16,5 

Не мога да преценя 37 22,4 46 28,0 

По-скоро да 51 30,9 59 36,0 

Категорично да 13 7,9 19 11,6 

 Общо 165 100,0 164 100,0 
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Интересен резултат е, че приблизително половината от студентите смятат, че не 

е необходимо да се увеличава ангажираността им в процеса на обучение (Табл.3). 

Липсата на интерес вероятно може да се свърже и с ранния курс, в който се изучава 

дисциплината.  

Този извод се потвърждава и от отговора на въпроса, дали е подходящо 

позиционирането на дисциплината в курса на обучение.  По-голям процент от 

анкетираните (44.6%, n=74) смятат, че МБС не се изучава в подходящ етап, докато 

39.7% (п=68) са на противоположно мнение. Студентите по медицина изучават МБС в 

трети курс, пети семестър, а студентите по дентална медицина – в четвърти курс, седми 

семестър. Студентите от специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ изучават 

МБС във втори курс.  

Около половината студенти (47.6%, n =78) смятат, че трябва да имат възможност 

да работят самостоятелно с преподавания материал (Табл.3).  Способността за справяне 

с проблеми е сред важните умения, които трябва те да притежават. Развиването на тази 

способност трябва да се стимулира в образователния процес. Учебната среда, която 

активно ангажира студентите в анализирането на информацията и прилагането на 

знания, ще насърчи уменията за критичното мислене.  

ИЗВОДИ: 

1. Организацията на учебния процес е оценена като незадоволителна от около 

половината от анкетираните.  

2. 50,6% от анкетираните посочват проблеми с достъпността на материала и 

времето, предвидено за изучаването му. Продължителността на курса, обаче е 

оценена положително от сравнително голям брой студенти (65.6%). Въз основа 

на тези данни се налага изводът, че обема и сложността на преподаваният 

материал подлежат на оптимизиране. 

3. Според наличните данни от други обучителни курсове по МБС, те получават  

по-висока оценка от студентите. Това налага сравнителен анализа на 

преподавания материал и използваните методики у нас и в чужбина. 

 

1.3. ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ДА РЕШАВАТ 

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА МБС 

 

 Учените, изследващи бедствията твърдят, че едно събитие може да се 

квалифицира като бедствие само ако засяга обществото. Въздействието върху 
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населението е свързано с причиняване на поражения върху здравето и 

трудоспособността. Това поставя лекарите в ключова позиция, а когато дипломираните 

лекари не достигат, дори студентите от всички медицински специалности биват 

включени в МОБС. Компетентностите, които са необходими в такива случаи, за 

запазване на собствената безопасност и тази на пациентите и за оказване на адекватна 

медицинска помощ, са предмет на МБС.  

Анкетното проучване включва въпроси, оценяващи знанията на студентите 

относно някой специфични за МБС проблеми. Всички анкетирани са преминали 

обучение по предмета в университета, но голяма част (68.7%, n=114) декларират, че са 

посещавали и допълнителни курсове, които също предоставят знания по тези 

проблеми. 35.5% (n=59) са участвали в тренировки за реакция при бедствие.  

Малък е процентът на студентите (8.4%, n=14), участвали в оказване на първа 

помощ. Малък е делът и на прилагалите знанията по МБС (7.8%, n=13). Причината за 

този резултат най-вероятно е младата възраст на участниците в анкетата.  

Увереността в собствената подготвеност е основата на успешно преминаване 

през предизвикателствата на МОБС. На фиг. 3 са представени резултатите от 

самооценката, която студентите правят на притежаваните от тях знания и умения за 

оказване на медицинска помощ при бедствия. 

 

Фиг.3 Теоретични знания и практически умения за оказване на  помощ при бедствия 

 

Очевиден е дисбалансът между собствената преценка за теоретичните знания и 

тази за практическите умения на студентите в МУ-Пловдив. Съществуващото обучение 

по МБС не изгражда увереност за справяне при действителна необходимост. На лице е 

празнина между теория и практика, която може да доведе до последици, като стрес и 
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когнитивен дисонанс. Откриването и коригирането на факторите, допринасящи за този 

резултат, би повишило качеството на обучението.  

Комуникацията е доказана като един от най-чувствителните практически 

елементи в МОБС. Тя включва използването на процеси и технологии за да се предаде 

навременна, точна и релевантна информация към населението, силите за реагиране, 

допълнителните участници и болничните заведения. Около половината студенти 

(44,5%, n=74) знаят как да комуникират при бедствие. По-малък е процентът на тези, 

които знаят как се използва комуникационно оборудване (24,7%, n=41). Бакалаврите 

знаят по-добре как се комуникира  при бедствия (р=0,001 χ2=19,44) и как се използва 

комуникационно оборудване (р=0,001 χ2=18,97). Отново те демонстрират по-голяма 

увереност в знанията си. 

Основният процент от студентите (80,7%, n=134) знаят на кого да докладват в 

случай на инцидент. Това е задоволителен резултат, показващ увереност сред 

студентите относно един от съществените елементи на непосредствената реакция при 

бедствия.  

Координацията е ключова за спасяване на човешки животи в контекста на 

реакцията при бедствия. Нито една от службите не би могла да се справи сама с тази 

задача. Медицинските специалисти разчитат на ПБЗН и полицията, както за 

осигуряване на безопасност и сигурност, така и за съдействие по отношение на 

пострадалите. Мнозинството от студентите (74,7%, n=124) са запознати със задачите на 

другите екипи (пожарна, полиция). 

Осигуряването на собствената безопасност е сред основните аспекти, заложени в 

обучението по МБС. Първият приоритет, според преобладаващия брой студенти – 

86.1% (n=143), е безопасността на медицинските екипи. Очаквано висок процент 

преценяват правилно основния принцип на медицината при бедствия. Магистрите са 

по-категорични в отговорите си (р=0,001 χ2=22,52). 

Следващият въпрос цели да провери дали студентите разпознават и определят 

като съществени за подготовката си дейности като планиране, създаване на резерв, 

подготовка на персонала и оценка на уязвимостта. 71,7% (n=119) от анкетираните 

посочват, че всички изброени действия се включват в подготовката за реакция при 

бедствия.  

Триажът е дейността, която най-ясно демонстрира разликата в правилата, по 

които се оказва медицинска помощ при бедствия и при нормални обстоятелства. 

Необходимостта да се приоритизират пациентите, за да се насочат ограничените 
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медицински ресурси към тези, които ще имат най-голяма полза от тях, противоречи на 

един от основните принципи на медицината, за равноправие и справедливост. Без нея, 

обаче няма да е възможно постигането на една от главните цели на МОБС – да се 

помогне на най-голям брой пострадали и да се сведе до минимум загубата на животи, 

здраве и трудоспособност.  

 

Табл.4 Каква е целта на сортирането на пострадалите при бедствия? 

Отговори Брой 
Отн.дял 

(%) 

 Да се открият най-тежко пострадалите, за да се помогне  

първо на тях 

33 19,9 

Да се помогне на най-много хора 110 66,3 

Да се пренасочат ресурси от по-леко към по-тежко 

пострадалите 

16 9,6 

Да се ускори обработката на пострадалите 6 3,6 

Не се сортират, това е дискриминация 1 0,6 

Общо 166 100,0 

 

По-голямата част от студентите разбират, какво налага извършването на триаж 

при бедствия, но не е малък процента на тези, които не правят разлика между 

стандартен триаж и такъв при бедствия (Табл.4).  

 Пример за особености в медицинското осигуряване при различните бедствия е 

повишената нужда от хемодиализа след земетресения, поради високата честота на 

остра бъбречна недостатъчност при пострадали със синдром на продължително 

притискане. По-голямата част от студентите не знаят, кое е едно от най-честите 

усложнения на травмите, типични за това бедствие (Табл.5).  

 

Табл.5 Кое от изброените заболявания е често срещано след земетресение? 

Заболявания Брой Отн. дял (%) 

 Взривна травма 56 33,7 

Остра бъбречна недостатъчност 64 38,6 

Аспирационен синдром 39 23,5 

Токсо-алергична реакция 3 1,8 

Остра чернодробна недостатъчност 4 2,4 

Общо 166 100,0 
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В България не може да се откаже предоставянето на спешна помощ от лекар или 

лечебно заведение. Лекарят е свободен да прецени каква медицинска помощ да окаже, 

като се съобразява с утвърдените от науката и практиката методи, медицинските 

стандарти и правилата за добра медицинска практика. Само 45.8% (n=76) от 

анкетираните познават алгоритъма за оказване на първа помощ (Фиг.4).  

 

Фиг.4 При оказване на първа помощ на пострадал без жизнени показатели, се 

преминава към? 

 

Защитата от йонизиращи лъчения е основен въпрос, свързан със собствената 

безопасност. Само 38.6% (n=64) от студентите знаят, кой е най ефективния начин за 

ограничаване на вредата от нея. Магистрите дават значително по-голям процент верни 

отговори (46,3%, срещу 15,9% от бакалаври). Проблемите, свързани с радиационната 

защита са основни и се разглеждат от всички специалности в МУ-Пловдив. 

Допълнителна информация относно знанията за защита при радиологични 

инциденти дават отговорите на въпроса, коя е първата стъпка на радиологичната 

деконтаминация. Половината анкетирани знаят, че това е свалянето на дрехи и обувки.   

Първата стъпка при химична деконтаминация е извършването на частична 

деконтаминация. Това е известно на 24.1% (n=40) от студентите. Притеснителен е 

факта, че 27.1% (n=45) не знаят, какво представлява процеса на деконтаминация. Макар 

и незадоволителен, резултатът на магистрите е по-добър от този на бакалаврите 

(р=0,007 χ2=14,23). 

Основната част от обучението на студентите преминава в преподаване на 

теоретични знания. Прехвърлянето на тези знания към реалния живот е от особена 

важност за всяка академична дисциплина. Изследването на реакцията в ситуации, които 

3%

45,8%

10,2%
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7,2%
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наподобяват възможни действителни сценарии, цели да покаже доколко студентите 

правят връзка между наученото и практическото му приложение. 

Първият хипотетичен сценарий проучва реакцията при ПТП с изтичане на 

опасно вещество. 62.7% (n=104) от студентите ще постъпят правилно, като стоят на 

безопасно разстояние и чакат разрешение от пожарната да се включат. За съжаление, 

35.6% (n=59) ще поставят в риск собственото си здраве и живот, като се опитат да 

помагат на пострадалите.   

Вторият сценарий проверява, дали респондентите са запознати със сортирането 

на пострадали при химичен инцидент. Само 34.3% (n=57) от тях се ориентират 

правилно. (Табл. 6) 

 

Табл.6 Как ще сортирате пострадали, пристигащи в здравното заведение със 

собствен транспорт, след авария в химически завод? 

Вид пострадали Брой Отн. дял (%) 

 Спешни 12 7,2 

Неотложни 15 9,0 

Изчакващи 55 33,1 

Амбулаторни 27 16,3 

Опасни 57 34,3 

Общо 166 100,0 

 

Третият сценарий поставя въпроса за координацията и субординацията при 

бедствия. 47.6% (n=79) са се ориентирали правилно в поставената задача и докладват на 

медицинския ръководител на инцидента веднага след пристигането си на място. Малко 

по-голям е броят на тези, които не познават йерархията в ръководството.  

Оказването на медицинска помощ на контаминирани пострадали налага 

използване на индивидуални защитни средства. Те се поставят и свалят в строга 

последователност. За да проверим знанията им по този въпрос, свързан с 

безопасността, ги попитахме коя част от защитното облекло се сваля последна. 37,3% 

(n=62) отговарят, че маската се сваля последна, за да осигури защита на дихателните 

пътища през целия процес на събличане на защитното облекло. 

Прехвърляне на фокуса от отделния пациент, към спасяване на максимален брой 

пострадали, е основен принцип на МБС. За целта, пострадалите се приоритизират не 

само според тежестта на поражението, но и според нужното лечение и вероятния изход. 

34.3% (n=57) разпознават пострадалия в шок, като високорисков и считат, че той ще 
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има най-голяма полза от оказаната помощ. 33.1% (n=55), обаче, са готови да 

изразходват ценно време и ресурси за пострадал с незначителни шансове за 

възстановяване и пълноценен живот и по този начин намаляват шанса на останалите 

пострадали за адекватна медицинска помощ. Значително по-голям брой верни отговори 

при магистрите (43% срещу 9,1% за бакалаври) (р=0,001 χ2=18,45). 

Попитахме студентите, при сортиране на пострадалите и липса на оборудване, 

кой показател ни информира за състоянието на хемодинамиката. Само 17.5% (n=29) са 

дали верен отговор, че това е капилярното пълнене.  

Бакалаврите дават по-висока оценка на обучението по МБС. Също така 

демонстрират по-голяма увереност в собствените знания. На въпросите, проверяващи 

действителни знания, обаче бакалаврите дават по-лоши резултати от магистрите. Най-

вероятната причина за това е ролята, която тези групи анкетирани ще изпълняват в 

МОБС. От магистрите се изискват самостоятелни действия и взимане на решения, 

което увеличава отговорността, а от там и чувството на несигурност. В допълнение, 

учебният материал за специалностите от образователно ниво бакалавър е адаптиран 

към нуждите им и не включва някой от темите, които студентите са определили като 

най-ниско приоритетни в анкетата. 

ИЗВОДИ: 

1. По-голямата част (68,7%) от студентите са посещавали курсове за реакция при 

бедствия, което показва интерес към разглежданата тематика. Въпреки това, те 

нямат увереност в знанията и уменията си и демонстрират средна към ниска 

самооценка.  

2. Констатираната ниска самооценка се потвърждава от резултатите от поставените 

практически задачи. На този фон, контрастира изразената увереност относно 

някой общи положения, касаещи специфични аспекти на МОБС.  

3. Получените резултати показват липса на практически тренировки и теоретични 

познания относно основни дейности в МОБС, каквито са триаж, първа помощ, 

първа медицинска помощ, евакуация, деконтаминация.  

 

1.4. ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО НАЧИНА НА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МБС 

 

Последната група въпроси цели да установи предпочитанията на студентите 

относно начина на провеждане на обучението по МБС. Знанията и уменията, които 
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дисциплината се стреми да предаде, са специфични и не се припокриват с 

преподаваните по другите предмети. Повечето студенти оценяват ползата от тях. 70,9% 

(n=118) категорично заявяват, че трябва да ги изучават. 63,8% (n=106) смятат, че 

знанията по МБС са необходими за работата на медицинските специалисти. Има и един 

немалък процент - 21,7% (n=36),  които смятат, че не са им нужни.  

Повече от половината (58,4%, n=97) анкетирани смятат, че трябва да има 

опреснителни курсове по МБС, а 24,7% (n=41) са на противоположното мнение. 79,5% 

(n=132) са убедени, че трябва да има организирани съвместни тренировки с други 

участници в защитата на населението при бедствия.  

Голям процент от студентите (76,5%, n=127) смятат, че обучението в 

Медицински университет трябва да ги подготви за справяне с бедствия. Най-

предпочитаните форми на обучение са практическите тренировки (Фиг.5). Това 

потвърждава интереса на студентите към реалните предизвикателства на едно бедствие.   

 

Фиг. 5 Предпочитани форми на обучение по МБС 

 

Уменията за оказването на първа помощ са приоритет, според анкетираните 

студенти, последвани от останалите практически задачи на медицинските екипи 

(Табл.7). Най-слаб е интересът към теоретичните и организационни аспекти на МОБС.  
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Табл.7 Кое е най-съществено в МБС и задължително трябва да се изучава? 

Задължителни теми Брой Отн. дял (%) 

Основни принципи на МБС 44 26,5 

Принципи на медицинското осигуряване 34 20,5 

Умения за оказване на първа помощ 148 89,2 

Сортировка,евакуация и стабилизация 129 78,2 

Предотвратяване на епидемии 66 39,8 

Психологически проблеми след бедствие 51 30,9 

Обучение за работа в екип 75 45,2 

Особености на мед.осигуряване при различни бедствия 71 42,8 

 

Най-предпочитаният източник на информация е учебникът. Студентите считат 

за полезни практическите ръководства и видеоматериалите (Табл.8). Магистрите 

категорично предпочитат ръководство с казуси  и задачи (97,3%) (р=0,029 χ2=4,78). 

Това отново потвърждава интереса към практическите насоки в обучението. 

   

Табл.8 Какви обучителни материали бихте искали да използвате? 

Видове обучителни материали Брой Отн. дял (%) 

Ръководство с практически задачи и казуси 100 65,4 

Учебник  105 68,6 

Чуждоезична литература 10 6,5 

Военни материали 19 12,4 

Обучителни клипове/филми 93 60,8 

Други  6 3,9 

 

В днешно време студентите разполагат с широк достъп до различни източници 

на информация. Запитани за това, от къде получават знания за реакция при бедствия, в 

отговорите категорично доминира курса по МБС (69.7%, п=115). Това определя 

важността му в подготовката на медицинските специалности.  

ИЗВОДИ: 

1. Повечето студенти оценяват необходимостта от изучаване на МБС. 

2.  76,5% от анкетираните очакват университета да ги подготви за МОБС, като 

разчитат предимно на знанията, придобити по този начин.  

3. Въз основа на получените резултати извеждаме необходимостта от обогатяване 

съдържанието на предлаганите учебни материали по дисциплината. 
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ 

ПРЕСОНАЛ 

2.1.СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

КОНТИНГЕНТА 

 

Анкетирани са 160 медицински специалисти, от които 64,4% (n=103) жени и 

35,6% (n=57) мъже. Разпределението според професия и месторабота е представено на 

табл. 9. 

 

Табл.9 Разпределение на изследваните медицински специалисти по месторабота и 

професия 

                        Променливи  Брой Отн. дял% 

   Месторабота   Болнична помощ 17 10,6 

 Доболнична помощ 72 45,0 

 ЦСМП 71 44,4 

   Професия            Лекари 101 63,1 

           Специалисти по здравни грижи 13 8,1 

           Специалисти от МК 46 28,8 

 

Средната възраст е 49,04±0,810 г., в интервал от 22-67 год. Най-голям 

относителен дял заемат анкетираните в интервала 41-50 г. и 51-60 г. Не бе намерена 

значима разлика в средната възраст между двата пола (р=356 u=0,926) . 

 

2.2.ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ 

ДА РЕШАВАТ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА МБС 

 

            Всички здравни работници в България преминават обучение по МБС, която е 

включена в единните държавни изисквания за медицинските специалности. Студентите 

придобиват знания, които в последствие, ако не бъдат опреснявани и използвани, 

намаляват прогресивно. В допълнение към това, медицинската наука се развива, редица 

правила, алгоритми и препоръки се изменят и осъвременяват. Поддържането на 

адекватни знания и умения се постига с целенасоченото им опресняване. Целта на 

следващите два въпроса е, да оцени каква част от медицинските работници са 

преминали допълнителни курсове, които спомагат за поддържане, развиване и 

актуализиране на знанията им. 
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Малко повече от половината изследвани (57,9%, n=92) са посещавали курсове за 

справяне с бедствия и/или оказване на първа помощ. Допълнителна информация по 

проблема дава разпределението според месторабота (Табл.10).  

 

Табл.10 Разпределение на посещавалите курсове по месторабота. 

 

 Месторабота  

 

Общо Да Не 

 Болнична  помощ Брой 11 6 17 

Отн.дял 64,7% 35,3% 100,0% 

Доболнична  помощ Брой 23 49 72 

Отн.дял 31,9% 68,1% 100,0% 

ЦСМП Брой 58 12 70 

Отн.дял 82,9% 17,1% 100,0% 

Общо  Брой 92 67 159 

Отн.дял 47,9 42,1% 100,0% 

 

Служителите на ЦСМП най-често са посещавали курсове за справяне с бедствия 

(р=0,001 χ2=38,10). Това е очакван резултат, дължащ се на неоспоримата важност на 

тези познания за работещите в ЦСМП. Работещите в доболничната помощ най-малко 

са посещавали такива курсове. Най-вероятната причина за това е липсата на система за 

продължаващо обучение по засегнатите теми за тази група медицински работници. 

Това създава празнина, която възпрепятства оптималното оползотворяване на 

възможностите на тази част от здравната система при МОБС.  

Реално участие в оказване на медицинска помощ на пострадали при инциденти с 

множество пострадали имат 50,3% (n=80) от респондентите. Служителите на ЦСМП 

най-често са участвали в оказване на медицинска помощ при бедствия (р=0,00 

χ2=36,79).  

 Бедствените ситуации никога не са напълно идентични, за това запаметяването 

на стандартните процедури, които се прилагат рядко или никога, едва ли е приоритет за 

медицинските работници. Това се потвърждава и от факта, че само 35% (n=56) са 

прилагали на практика знанията си по МБС, 33,1% (n=53) не са. Процентите са по-

ниски от тези на участвалите в оказване на помощ при бедствия. 

Медицинските специалисти, работещи в ЦСМП, най-често са прилагали на 

практика знанията по МБС (р=0,001 χ2=20,97). Отново резултат, съответстващ на 

очертаващата се тенденция служителите на ЦСМП да имат повече опит и подготовка 

по въпросите на МБС.  
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Основният дял респонденти дават средна оценка за собствените си знания по 

МБС. Работещите в болнична и доболнична помощ имат достоверно по-ниска 

самооценка (р=0,001 χ2=26,40) (Фиг.6). Тя кореспондира с малкия процент на 

посещавалите допълнителни курсове и притежаващите опит от МОБС.   

 

 

Фиг.6 Зависимост на самооценката според местоработата 

 

Работещите в болнична и доболнична помощ имат достоверно по-ниска 

самооценка (р=0,001 χ2=26,40) (Фиг.6). Тя кореспондира с малкия процент на 

посещавалите допълнителни курсове и притежаващите опит от МОБС.  

Незадоволителната оценка за собствените знания представлява мотив за търсене 

на допълнителни начини за осведомяване. Запитани за това, какви източници на 

информация използват, 52.2% (n=83) посочват общуването с колеги. Същият процент 

използват и материали от отговорни институции. Водещото място на официалните 

материали показва, че това е начин, който би могъл да се използва за повишаване на 

компетентността на медицинските работници. 47.2% (n=75) се информират от 

вестници/списания/интернет, а 43.4% (n=69) от курса по МБС. Достъпността на тези 

източници ги прави удобен и лесен начин за информиране.  

Тренировки за реакция при бедствени ситуации, включващи здравните 

работници, се считат за важна и неразделна част от дейностите по изграждане на 

готовност за МОБС. В настоящето проучване 27,5% (n=44) са участвали в такива. 

Поради доказаната полза от тях, считаме процента за твърде нисък.  

По-голямата част от изследваните медицински служители (86,8%, n=138) знаят 

на кого да докладват в случай на инцидент. Големият процент положителни отговори 

на този въпрос предполага доброто познаване на организационната йерархия. Това 
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обаче не се отнася за всички изследвани групи. В доболничната помощ са отчетени 

най-малко положителни отговори (р=0,001 χ2=23,07).  

Информацията за структурата и йерархията в МОБС е необходима, за да може 

всеки здравен работник да разбере своето място в нея. Всяка конкретна роля е свързана 

с определени задължения, за чието изпълнение са нужни компетенции, съобразени с 

квалификацията и опита на служителите. По-голямата част от анкетираните знаят, 

какви умения са необходими за медицинското осигуряване при бедствия. Половината 

респонденти не са тренирали тези умения. 

Отново ЦСМП знаят най-добре, какви умения са необходими (р=0,025 

χ2=17,51), което най-вероятно се дължи на по-големия опит и по-доброто обучение в 

тази насока (Табл.11).  

 

Табл.11 Разпределение на информираност относно знанията и уменията според 

местоработата 

Месторабота 
 

Общо 

Категорично  

не 

По-скоро 

не 

Не мога да 

преценя 

По-скоро 

да 

Категорично  

да 

 Болнична 

помощ 

Брой 0 3 3 7 4 17 

Отн.дял        - 17,6% 17,6% 41,2% 23,5% 100,0% 

Доболнична 

помощ 

Брой        2 14 12 30 14 72 

Отн.дял 2,8% 19,4% 16,7% 41,7% 19,4% 100,0% 

ЦСМП Брой 0 2 6 38 24 70 

Отн.дял - 2,9% 8,6% 54,3% 34,3% 100,0% 

Общо Брой 2 19 21 75 42 159 

Отн.дял 1,3% 11,9% 13,2% 47,2% 26,4% 100,0% 

 

Как се комуникира при бедствия знаят 66,7% (n=106) от анкетираните. Отново в 

служителите в ЦСМП са по-добре запознати (р=0,001 χ2=40,46). Резултатът е очакван, 

тъй като ежедневната им работа е свързана с периодични осъществяване на 

комуникация с РКЦ и приемане и предаване на информация по протокол.  

Как да използват комуникационното оборудване, знаят 59,1% (n=94) от 

медицинските служители. Както при всички технически средства, така и при неговото 

използване, е необходимо познаване на инструкциите за правилна и безопасна 

употреба. Най-много познания имат служителите на ЦСМП (р=0,001 χ2=51,92), тъй 

като линейките са снабдени с три различни системи за комуникация, с които 
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работещите са запознати. Намерената корелационна връзка е значителна (р=0,001 

r=0,506).  

69,4% (n=113) знаят, какви са задачите на другите екипи (пожарна, полиция). 

Тези задачи са специфични за всяка една от службите и са заложени в документите, 

регламентиращи дейностите по защитата на населението при бедствия.  

За да установим доколко медицинските специалисти са запознати с някой от 

основните принципни и приложни проблеми на МБС, анкетното проучване включва 

въпроси с практическа насоченост. 

Болшинството от анкетираните (61,8%, n=99) знаят, че безопасността на 

медицинските екипи е първия приоритет на медицинското осигуряване. Прави 

впечетление, че работещите в доболнична помощ разпределят почти равномерно 

отговорите си по трите предложения (р=0,001 χ2=13,14) и дават най-нисък процент 

верни отговори. Служителите на ЦСМП дават най-голям процент верни отговори. В 

разпределението на отговорите според професията, прави впечатление, че лекарите 

дават най-нисък процент верни отговори.  

Подготовката за реакция при бедствия включва изготвяне на план, провеждане 

на тренировки и обучения.  83.2% (n=138) от анкетираните са запознати с това.  

Триажът, макар и да се прилага и в рутинната медицинска практика, най-вече в 

работата на ЦСМП и в спешните отделения, в бедствени ситуации придобива различна 

насока. Само 33.1% (n=53) от анкетираните знаят, защо е необходимо да се сортират 

пострадалите (Табл.12). Преценяваме пози процент за твърде нисък.  

 

Табл.12 Каква е целта на сортирането на пострадалите при бедствия? 

 

Отговори 

Брой Отн. дял 

(%) 

Да се открият най-тежко пострадалите, за да се помогне първо на 

тях 

78 48,8 

Да се помогне на най-много хора 53 33,1 

Да се пренасочат ресурси от по-леко към по-тежко пострадалите 9 5,6 

Да се ускори обработката на пострадалите 18 11,3 

Не се сортират, това е дискриминация 2 1,2 

Общо 160 100,0 

 

На въпросът за най-често срещаното усложнение при пострадалите при 

земетресение, само 17.5% (n=28) отчитат опасността от развитие на остра бъбречна 

недостатъчност в резултат на синдром на продължително притискане. Този тревожно 
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нисък резултат говори, че медицинските работници не са запознати и не биха 

предприели необходимите мерки. Нито един лекар от болничната помощ не е дал верен 

отговор. Липсват верни отговори и сред специалистите по здравни грижи (р=0,01 

χ2=16,78).  

На въпроса за оказване на първа помощ на пострадал в клинична смърт 73.8% 

(n=118) демонстрират познаване на алгоритъма (Табл.13). Макар и висок, резултатът 

показва, че повече от ¼ от анкетираните не владеят дейност, която е задължителна за 

медиците в България.  

 

Табл.13 Каква е следващата стъпка при пострадал без жизнени показатели? 

  Отговори  Брой Отн. дял (%) 

 Подаване на кислород 5 3,1 

Индиректен сърдечен масаж 118 73,8 

Изкуствено дишане 10 6,2 

Отваряне на дихателните пътища 21 13,1 

Мозъчна ресусцитация 6 3,8 

  Общо 160 100,0 

 

Инцидентите, създаващи опасна среда, каквито са радиологичните, ядрените, 

химичните и биологичните, представляват сериозен проблем за всички участници в 

защитата на населението. Предпазване от вредното въздействие на тези поразяващи 

фактори е задължителна част от необходимите дейности. Само 29.4% (n=47) знаят, че 

най-ефективният начин за намаляване на вредата от йонизиращата радиация е 

ограничаване на експозицията и екраниране. 31.8% (n=51) считат, че защитно облекло 

може да ги предпази от всички видове йонизиращи лъчения. Познаване на химичната 

деконтаминация демонстрират  6.3% (n=10) от анкетираните (Табл.14).  

            

Табл.14 Коя е първата стъпка при химична деконтаминация? 

Отговори Брой Отн. дял (%) 

 Прилагане на антидот 30 18,8 

Частична деконтаминация 10 6,3 

Сваляне на контаминираното защитно облекло 58 36,1 

Душ с вода и сапун 38 23,8 

Не мога да отговоря 24 15,0 

Общо 160 100,0 
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За да изследваме реакцията на медицинските работници при химичен инцидент, 

ги попитахме какво ще направят, ако преминат покрай ПТП с два камиона. Единият е 

цистерна, от която изтича течност и има две жертви. 46.9% (n=75) отчитат риска за 

собствената си безопасност и изчакват разрешение да се включат. 43.1% (n=69) от 

респондентите не се съобразяват с ръководната роля на ПБЗН в такива ситуации. 

Специалистите по здравни грижи дават най-голям процент верни отговори (66,7%), 

докато лекарите дават най-нисък (37,6%) (P=0,031 χ2=10,62). Преобладаващото мнение 

сред лекарите е, че трябва да се намесят веднага, като помогнат на по-тежко 

пострадалия.  

От медицинските работници не се очаква да навлязат в огнище на химично 

поражение. Голяма част от пострадалите при такъв инцидент, обаче ще прескочат 

предварителните етапи от оказване на помощ и със собствен транспорт ще се насочат 

към болничните заведения. Вероятно е те да са контаминирани и опасни за себе си и за 

околните. На въпросът, как биха сортирали пострадали, идващи от авария в химически 

завод, 8,1% (n=13) са съобразили това. 

Сортирането на пострадалите е разпределението им в различни групи, според 

приоритета за оказване на помощ. За да проверим знанията на анкетираните по този 

въпрос, ги попитахме кой е най-приоритетен, измежду четирима пострадали в 

животозастрашаващо или тежко състояние. 72.3% показват добра ориентация и 

посочват като най-спешен пострадалия в шок. Големият процент верни отговори 

показва задоволителен клиничен опит. 

При пристигането си в близост до огнището на поражение, медицинските екипи 

трябва да знаят към кого да се обърнат, за да получат инструкции. На въпроса, на кого 

докладват, ако са изпратени да подсилят медицинското осигуряване на мястото на 

инцидента, верен отговор дават 49.4% (n=79) от анкетираните. Отново специалистите 

по здравни грижи дават най-много верни отговори (83,3%) (р=0,02 χ2=11,65). 

Процентът на запознатите лекари е наполовина по-малък. 

 Изпълнението на преките задължения при работа с контаминирани пострадали 

налага използване на индивидуални защитни средства. Те се поставят и свалят в строга 

последователност. За да проверим знанията на медицинските работници по този 

въпрос, ги попитахме коя част от защитното облекло се сваля последна. 35,6% (n=57) 

отговарят, че маската се сваля последна.  

Сортирането на пострадалите, при липса на оборудване, налага преценяване на 

ефективността на хемодиманиката чрез използване на косвени показатели. Само 16.2% 
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(n=26) от анкетираните знаят, че „капилярното пълнене“ е белег за състоянието на 

микроциркулацията. Най-голям процент верни отговори на този въпрос са дали 

служителите в ЦСМП (р=0,001 χ2=37,96). Нито един специалист по здравни грижи не е 

дал верен отговор (р=0,001 χ2=40,19). 

ИЗВОДИ: 

1. Работещите в ЦСМП показват най-високи резултати на въпросите за знания и 

умения по МБС. Отговорите доказват и доста съществени пропуски в знанията 

относно специфични за МБС въпроси. 

2. Работещите в доболничната помощ и в лечебните заведения за болнична помощ 

показват по-ниска самооценка, както и по-ниски резултати при решаването на 

практическите казуси. 

3. Работещите в доболничната помощ и в лечебните заведения за болнична помощ 

съобщават за по-малко проведени тренировки и обучения. 

 

2.3. ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МБС 

 

Проучено бе мнението на медицинските специалисти относно необходимостта 

да се изучава дисциплината МБС. Почти всички дават положителен отговор и 

определят знанията по МБС като необходими за работата на медицинските 

специалисти (Фиг.7). 

 

Фиг. 7 Мнения относно обучението по МБС. 
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Непрекъснатото развитие на медицината налага продължаващо обучение за 

поддържане на знанията на съвременно ниво. Това мнение се поддържа от 89.4% 

(n=143) от респондентите (Фиг.7).  

Необходимостта от съвместни тренировки с други участници в защитата на 

населението при бедствия, също се оценява високо от анкетираните. 90.7% (n=145) 

считат, че това би било от полза. 93.2% (n=149) очакват обучението по МБС да ги 

подготви за участие в МОБС. За анкетираните лекари процентът е 98,1% (р=0,001 

χ2=33,53). Трябва да се отбележи водещата роля на университетското образование сред 

предпочитаните източници на информация.  

В резултат на собствения опит и наблюдения, медицинските служители имат 

мнение относно най-съществените теми в МБС. Приоритетно според тях е изучаването 

на основни дейности, пряко свързани с оказването на медицинска помощ на 

пострадалите при различни бедствени ситуации (Фиг.8). 

 

Фиг.8 Кое е най-съществено в МБС и задължително трябва да се изучава? 

 

ИЗВОДИ: 

1. Обучението по МБС се оценява като необходимо от здравните работници. 

Отчита се необходимост и от продължаващо обучение под формата на 

практически занимания и тренировки. 

2. Най-необходими са знанията, свързани с първа помощ и специфични 

медицински дейности при бедствия, като очакванията са медицинският 

университет да организира и осигури адекватна подготовка. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ 

БЕДСТВИЯ 

  

Бедствията са събития с неоспоримо и комплексно въздействие върху хората. 

Загубата на животи и нанасянето на тежки увреждания върху здравето е най-

тревожната им характеристика, но не единствената. Материалните загуби, нарушеното 

функциониране на обществото с рязка промяна в ежедневието и икономическите 

последици са сред причините за значителните психологически поражения, които те 

предизвикват.  

Интензивността на силите при една бедствена ситуация предизвиква 

неспецифична реакция на остър стрес, с която се цели адаптация към екстремните 

условия и преодоляване на проблемите. Поради застрашаващия характер на 

въздействието, бедствията често причиняват негативен стрес, известен като дистрес. 

Той може да стане повод за редица психични проблеми. Най-добре проучени са острото 

стресово разстройство (ОСР) и посттравматичното стресово разстройство (ПТСР), но 

други психиатрични разстройства могат да се появят едновременно с тях 

(„съпътстващи заболявания“). Сред тях са депресивно разстройство (ДР) и 

генерализирано тревожно разстройство (ГТР).   

Психологическата травма е характерна както за хората, пострадали от 

бедствието, така и за всички участници в защитата на населението. Сред застрашените 

групи, които са подложени на негативно въздействие, попадат медицинските 

специалисти, оказващи помощ на пострадалите. От тях се изисква да изпълняват 

служебните си задължения, отговаряйки на повишената необходимост от техния труд, 

докато се справят със собствените си преживявания и емоции.  

Редица проучвания изследват, как най-успешно могат да се предотвратят 

негативните въздействия на бедствията. От гледна точка на общественото здраве, най-

същественият механизъм за намаляване на тежестта на последиците се корени в 

превенцията. Превантивните дейности включват обучение за очакваните психически 

реакции и положителни стратегии за справяне със стрес, съчетани с придобиване на 

ефективни умения за управление на емоциите.  

Във връзка с това си поставихме задача да проучим възгледите на медицинските 

специалисти относно необходимите знания за психиката и предпочитаните стратегии за 
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управление на емоциите. Това би спомогнало за подготовката на обучителна програма, 

събразена с актуалните мнения и нагласи.  

 

3.1. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

КОНТИНГЕНТА  

 

Анкетирани са 181 медицински специалисти. 80,1% са жени (п=145), а 19,9% 

(п=36) са мъже. Половината от всички участници (50,8%, п=92) имат трудов стаж над 

20 години. 29,3% (п=53) имат между 10 и 20 години професионален опит, а 19,9% 

(п=36) имат стаж под 5 години. Разпределението по месторабота е представено на табл. 

15. 

Табл. 15 Разпределение на анкетираните според професията 

 Професия Брой Отн. дял (%) 

 Л-р в болнична помощ 40 22,1 

Л-р в доболнична помощ 20 11,0 

СЗГ в болнична помощ 90 49,7 

СЗГ в доболнична помощ 31 17,1 

Общо 181 100,0 

 

3.2. МНЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО 

НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПСИХИЧЕСКИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯТА  

 

С оглед на целта на настоящото проучване, медицинските специалисти бяха 

запитани, какви знания за психиката считат за необходими за ефективно справяне със 

стреса при бедствени ситуации. Най-голям процент от анкетираните (61.9%, п=112) 

определят като приоритетни знанията, осигуряващи ефективна комуникация в 

медицинския екип. (Фиг. 9) Тя е основно умение, което ако се прилага компетентно и 

ефективно, улеснява установяването на отношения на доверие. Това е основна 

предпоставка за изграждане на добре функциониращ екип. 
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Фиг. 9 Мнения на медицинските специалисти относно знанията за психиката, 

които са необходими за успешно справяне в ситуации на бедствия 

 

Един от съществените фактори, които могат да повлияят на индивидуалните 

реакции, свързани със стреса, са стратегиите за справяне (coping). Повече от 

половината (56.4%, п=102) анкетирани считат, че те са необходими и важни. (Фиг. 9)  

Необходимо е да се определи, кои стратегии са най-подходящи и получават най-

високо одобрение сред медицинските специалисти, за да се фокусира вниманието им 

върху тях. Според резултатите от нашето проучване, най-голяма част от анкетираните 

(66.9%, п=121) считат изготвянето на план за управление на емоциите за важна част от 

стратегията за справяне. (Фиг. 10) Планирането представлява умствената симулация на 

преодоляване на очакваните препятствия.  

На второ място медицинските специалисти са поставили мисловно 

преформулиране - заместване на мислите, предизвикващи дискомфорт с мисли за 

позитивни аспекти на ситуацията. Тази техника е важна според 52.5% (п=95) от 

анкетираните. (Фиг. 10)  

Над половината анкетирани (51.4%, п=93) отбелязват важността на търсене на 

професионална помощ. Същият е броят и на тези, които ще потърсят споделяне, 

разбиране и съвет в семейството (53%, п=96). По-малък процент разчитат на приятели 

(44.8%, п=81) и колеги (28.2%, п=51).  
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Интерес представлява тенденцията, регистрирана при анкетираните от нас 

лекари от доболничната помощ, да разчитат в по-голяма степен от останалите 

медицински специалисти, на помощ и информация от колеги (60%, р=0.007 χ2=12.13) и 

в по-малка степен на семейството (25%, р=0.05 χ2=7.64). Това говори за взаимна 

подкрепа и сътрудничество, които могат да бъдат съобразени при изготвяне на 

обучителни курсове, насочени към тези представители на медицинското съсловие. 

Знанията, необходими за повишаване на психическата устойчивост, включват 

овладяване на методи за управление на негативното въздействие. Такива са 

поведенческите техники, от които най-популярни са релаксационните практики. Те са 

определени като важни от 39.2% (п=71) от анкетираните. Чувството за хумор е начин за 

справяне със стрес за 32.6% (п=59) от анкетираните. (Фиг. 10)  

 

Фиг. 10 Мнения на медицинските специалисти относно стратегиите за 

управление на емоциите за успешното справяне със ситуации на бедствия 

 

Резултатите от нашето проучване показват, че медитацията е подходяща само 

според 13.8% (п=25) от анкетираните, а най-малък е броят (5.5%, п=10) на тези, които 

прибягват към религиозни практики за борба със стреса (Фиг.10). Налага се изводът, че 

тези методи не са достатъчно добре възприети и провеждане на обучение, насочено към 

овладяването им, едва ли би предоставило значими ползи. 

Основна задача на медицинската професия е да осигури необходимите грижи на 

пациентите за възстановяване и поддържане на тяхното здраве. При бедствия, 

здравните работници ще трябва да се справят, както с физическите, така и с 
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психическите травми. 54.1% (п=98) от респондентите определят знанията за очакваните 

емоционални реакции и поведение на пострадалите за важни. (Фиг. 9) 

Резултатната работа на медицинските екипи е необходима за възстановяване и 

поддържане живота и здравето на максимален брой пострадали. За постигането и са 

необходими не само индивидуалните качества на членовете им, но и сътрудничество 

помежду им. Предпоставка за това е взаимното доверие, основано на знания за 

реактивността и поведението на другите от екипа. Това мнение споделят 49.2% (п=89) 

от анкетираните. (Фиг. 9) 

Продължителната работа в натоварваща среда създава предпоставки за развитие 

на психически увреждания, дължащи се на трудна адаптация. Възможно е проявяването 

на редица емоционални нарушения и burn-out синдром, които представляват интерес за 

науката през последните години. Смята се, че бърнаут включва емоционално 

изтощение, деперсонализация и омаловажаване на личните постижения. Знанията, 

позволяващи поддържане на сигурна среда и превенция на емоционални нарушения и 

burn-out за медицинския екип са необходими според 41.4% (п=75). (Фиг. 9) 

Профилактиката и предотвратяване на психически увреждания би трябвало да са 

приоритетни в подготовката за бедствия. Невъзможността те да бъдат напълно 

елиминирани налага придобиването на знания за възможностите за себевъзстановяване 

след участие в ситуация с множество пострадали. Те са необходими според 44.2% 

(п=80) от анкетираните. Себепознанието е важно според 41.4% (п=75) от тях. (Фиг. 9) 

Познаването на собствените възможности и психическа издръжливост е от значение за 

определяне най-подходящта роля за всеки един медицински специалист.  

Най-слаб интерес в проведената анкета предизвикват общите знания за 

психиката в норма (38.7%, п=70), както и за психичните нарушения и абнормното 

поведение (30.4%, п=55). (Фиг. 9) Очертава се тенденция на отчетливо предпочитание 

към конкретни и практически насочени теми и недооценяване на теоретичните им 

основи. Това налага определени изисквания към обучителните курсовете – към начина 

на провеждане и преподавания материал. Те трябва да са максимално ефективни, като 

за кратко време предоставят нужните синтезирани знания и необходими умения.  

Най-висок процент от анкетираните (78.5%, п=142) биха потърсили информация 

за управление на емоциите от литературни източници. Тези данни потвърждават 

тенденцията да се търси компетентна помощ и достоверна информация. На колеги биха 

се доверили 45.3% (п=82), на семейството – 39.8% (п=72), а на приятели, 38.1% (п=69) 

от анкетираните. Медицинските специалисти предпочитат да търсят научно-
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обосновани решения и ролята на обучението е или да ги предложи или да посочи пътя 

за намирането им. 

ИЗВОДИ: 

1. Бедствията, авариите и катастрофите се характеризират с изразен потенциал за 

негативно психологическо въздействие върху психиката на поразените, 

засегнатите, спасителните и медицинските екипи. 

2. Многобройни са факторите, свързани с бедствията, които оказват силно 

въздействие и нарушават психологичното равновесие.  

3. Психологическото въздействие заплашва, както здравето на медицинските 

екипи, така и ефективността на провежданото от тях МОБС. 

4. За повишаване и гарантиране ефективността на МОБС е необходимо 

провеждане на насочено обучение за подобряване на психологическата 

устойчивост при бедствия. 

 

4. ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МБС 

 

Направените собствени проучвания относно информираността и подготовката на 

медицинските специалисти и студентите по медицински специалности по проблемите 

на МБС, както и анализа на нагласите им, ни дават основание да предложим 

модифициране в програмата за обучение с цел оптимизиране на резултатите. 

Предлаганите промени са фокусирани върху обучаемите, в съответствие с изразените 

от тях в анкетното проучване потребности и предпочитания. Ниската оценка, дадена от 

тях, за стандартните методи на преподаване, ни дава основание да препоръчаме 

преминаване към активно обучение с включване на някои основни съвременни 

интерактивни методи. Проучвания сочат, че с въвеждане на методи, повишаващи 

активността, като ролеви игри и решаване на казуси, значително се съкращава времето 

за изграждане на професионални умения.(Торньова, Б. 2006) Предлагаме увеличаване на 

времето за действителни практически занимания и трениране на умения по време на 

часовете, определени в учебния план за практически упражнения. Посещения в звена, 

ангажирани пряко с дейности по защитата на населението и медицинското осигуряване 

на пострадалите при бедствия, аварии и катастрофи, ще позволи провеждане на 

демонстрации в реална среда.  

За овладяване на основните знания и умения, необходими на всички медицински 

специалисти, се предлага по-детайлно и задълбочено фокусиране на учебния материал 
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върху най-основните и базисни компетентности. Това съответства на изразеното от 

студентите мнение за намаляване обема и сложността на изучавания материал. За 

разширяване на познанията в областта на МБС предлагаме програма за свободно 

избираеми курсове, в която ще се разглеждат в детайли особеностите на медицинското 

осигуряване при бедствия.   

 За да отговорим на нуждата от повишаване на знанията на медицинските 

специалисти предлагаме и програма за следдипломно обучение, която е насочена към 

специфичните особености на МОБС в отделните звена в системата на 

здравеопазването. 

 За да подготвим медицинските специалисти за адекватен, но и насочен към 

съхранението на здравето и трудоспособността на медиците, отговор на 

психологичното въздействие на БАК предлагаме и провеждане на насочен курс за 

психологическа подготовка.  

   

4.1.  ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО МБС 

 

В резултат от анализа на необходимите знания за активно участие в МОБС и в 

съответствие с изразените нагласи и предпочитания от страна студентите, предлагаме 

учебно съдържание, съобразено със съвременните предизвикателства пред 

медицинската практика. Основните съображения, изразени от анкетираните студенти, 

са свързани с обема и сложността на преподавания материал. Във връзка с това, в 

програмата са включени само базисни за дисциплината теми. Подредбата им позволява 

спираловидно усложняване на проблематиката. При преподаване на всяка тема, се 

поставя акцент на най-важните знания и умения. 

Втората основна промяна е свързана с методите на обучение, като намерението е 

да се разчита на съвременни интерактивни такива. Целта е студентите да се превърнат в 

партньор в обучението и да се повиши мотивацията им за учене. 

1. Анотация на програма за обучение на студенти по МБС – обучението се 

провежда по досега прилагания план, в съответствие със зададените единни държавни 

изисквания за предмета. 

• Хорариум: 45 часа - 15 часа лекции и 30 часа упражнения 

• По учебен план- обучителният курс продължава един семестър, през който 

теоретичните и практични занятия са равномерно разпределени и 

интегрирани в програмата на студентите.  
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2. Целта на програмата за обучение по МБС е провеждането на продуктивно 

обучение, стимулиращо креативност и формиране на професионално клинично мислене 

в условия на бедствия и аварии.  

3. Задачи на програмата за обучение по МБС:  

3.1. Запознаване с медицина на бедствените ситуации като съвременна наука, 

нейните предмет, цел, задачи, методология и методи и приложението им в изучаването 

на планирането, организирането и провеждането на медицинското осигуряване на 

пострадалите при бедствия, аварии и кризи. 

3.2. Изучаване на медицинските аспекти на природните и антропогенни 

катастрофи и въздействието им върху здравето на хората. 

3.3. Установяване и анализиране на връзката между вида, специфичните 

особености и методите на лечение на пораженията. 

3.4. Запознаване с методи и системи за профилактика на пораженията, 

заболяванията и епидемиите при бедствени ситуации и ресурсното им обезпечаване. 

3.5. Провеждане на теоретично и практическо обучение за усвояване на 

медицинската наука и практика при бедствени ситуации. 

 4. Очаквани резултати:  

 При завършване на обучението си студентите трябва да притежават следните 

знания и умения:  

 Теоретични знания – овладяване и обсъждане на: 

- Медицината на бедствените ситуации като общомедицинска наука, организация на 

спасителните и медицински операции при заплаха от и/или настъпило бедствие.   

- Медицината на бедствените ситуации като съвкупност и единство на медицинското 

разузнаване, сортировката, стабилизацията, евакуацията и дефинитивното лечение 

на пострадалите. 

- Видовете огнища на поражение и специфичните предизвикателства пред 

медицинските специалисти произтичащи от характерните за конкретната бедствена 

ситуация поразяващи фактори.  

- Методи и стандартни оперативни процедури, използвани в провеждането на 

медицинското осигуряване на пострадалото население. 

- Система за управление при бедствия, аварии и кризи и мястото на медицинския 

специалист в нея. 

- Лични и колективни предпазни средства и мероприятия. 
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- Оказване на първа медицинска помощ при масовост на пострадалите; оказване на 

долекарска медицинска и първа лекарска медицинска помощ на интоксикирани, 

облъчени и инфектирани пострадали; оказване на долекарска медицинска и първа 

лекарска медицинска помощ при използване на оръжия за масово поразяване. 

- Нормативната база и структурата на санитарно-противоепидемичните мероприятия. 

- Дейностите по медицинското осигуряване на населението при най-често 

регистрирани и с най-висок риск в региона БС - земетресения, наводнения, пожари, 

терористични актове и военни действия. 

 Практически умения:  

- Да извършва медицинско разузнаване и да предава събраните, анализирани и 

обединени медицински данни под формата на медицинска информация, в условия 

на бедствена ситуация. 

- Да предприема адекватни и ефективни превантивни мероприятия. 

- Да провежда медицинска сортировка на пострадалите. 

- Да съдейства и участва в изграждането и дейността на преден (временен) 

медицински пункт. 

- Да оказва първа и първа долекарска и лекарска медицинска помощ на пострадалите. 

- Да подготвя, организира и извършва медицинска евакуация на нуждаещите се. 

- Да извършва адекватен на заплахата и изчерпателен санитарен контрол. 

5. Форми на обучение – лекции и упражнения. 

6. Методи на обучение -  

Лекции: 

- Интерактивно лекционно изложение 

- Беседа при обяснение на нови знания. 

     Упражнения: 

- Дискусия; 

- Беседа; 

- Демонстрация; 

- Симулация с помощта на мулажи или мними пациенти; 

- Ролева игра по конкретна бедствена ситуация; 

- Решаване на казуси с прогресивно усложняване на проблематиката. 

7. Технически средства и пособия, прилагани в обучението- мултимедия, 

мулажи, лични предпазни средства, медицинско оборудване и консумативи за оказване 
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на първа долекарска помощ, оборудване на спасителни и медицински транспортни 

средства. 

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА  

Л Е К Ц И И 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа 

Медицина на бедствените ситуации. Огнище на поражение. Медицински загуби. 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

 Организация на защитата на населението при бедствени ситуации. Ръководене на 

инцидента. Медицинско разузнаване. Управление на информацията. Координация. 

Комуникация.  

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

 Медицинско осигуряване на населението при бедствени ситуации. Готовност на 

здравните заведения. 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

 Планиране и управление на медицинското осигуряване на населението при бедствени 

ситуации. 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа 

 Йонизираща радиация. Видове лъчения. Дозиметрия. Радиобиология. Въздействие на 

йонизиращата радиация. Ефекти.  

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

 Остър радиационен синдром. Хроничен радиационен синдром. Радиодерматити. 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

 Медицинско осигуряване при войни и тероризъм.  

ЛЕКЦИЯ № 8 – 1 час 

Психо-емоционални аспекти при бедствия. Първа психологическа помощ. 

 

У П Р А Ж Н Е Н И Я 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2  часа 

 Бедствени ситуации – определение, характеристики, класификация, терминология, 

въздействие върху системата на здравеопазването. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 2 часа 

 Индивидуални и колективни защитни средства. Посещение на скривалище. 

Демонстрация на ИЗС, КЗС, оборудване и процедури на спасителните екипи. Дискусия 

върху координация и колаборация между екипите. 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 

 Сортировка. Решаване на казуси. 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

 Първа помощ. Практическо занимание с трениране на уменията с помощта на мулажи 

и симулирани пациенти. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 –  2 часа 

 Първа долекарска медицинска помощ. Първа лекарска медицинска помощ. 

Практическо занимание с трениране на уменията с помощта на мулажи в симулационен 

център. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 –  2 часа 

 Преден (временен) медицински пункт. Задачи на медицинските екипи. Разиграване на 

конкретна ситуация (кейс-стъди). Евакуация. Демонстрация на оборудване на 

реанимобил и процедури при транспортиране на пациент. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2  часа 

Медицинско осигуряване на огнище на радиологично поражение. ИСЗ. Авария в АЕЦ и 

експлозия на атомно оръжие. Радиологична деконтаминация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2  часа 

Медицинско осигуряване на огнище на биологично поражение. ИСЗ. Санитарен 

контрол. Дезинфекция. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 –  2 часа 

Медицинско осигуряване на огнище на химично поражение. ИСЗ. Индикация. Химична 

деконтаминация. 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 

 Медицинско осигуряване на населението при интоксикация с ФОС и фосген, хлор и 

амоняк. 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 

 Медицинско осигуряване на населението при интоксикация с въглероден оксид и 

цианиди, кожно-обривни отровни вещества. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 2 часа 

 Медицинско осигуряване на населението при интоксикация с психозомиметици, 

полицейски газове и фитоотрови. 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 2 часа 

 Медицинско осигуряване на населението при земетресение. Огнище на механично 

поражение. Анализ и дискусия по реални бедствия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 –  2 часа 

 Медицинско осигуряване на населението при пожари и наводнения. Анализ и дискусия 

по реални бедствия. 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 2 часа 

 Семинар върху медицинското осигуряване на населението. Разгръщане на преден 

медицински пункт в различни огнища на поражение – ролева игра. 

  

4.2. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМ КУРС ПО МБС 

 

Програмата е предназначена за студенти, изявяващи засилен интерес към 

проблемите на медицинското осигуряване при бедствия и преминали курса на обучение 

по МБС с успешно положен семестриален изпит.  

1 Анотация на програмата 

• Хорариум: 10 часа теория и 10 часа практика 

• По учебен план- 20 часа, разделени на занимания от по 2 часа, които да се 

провеждат 1 път седмично. Всяко занимание се състои от теоретична част и 

практически тренировки. За създаване на възможност за практическо обучение 

и трениране на умения, предлагаме провеждане на заниманията в бази на 

ЦСМП и/или спешни структури на болнично заведение. 

2. Целта на програмата е усвояване на теоретични знания и практически умения 

за провеждане на ефективно медицинско осигуряване при бедствени ситуации. 

3. Задачи на програмата 

- Теоретична и практическа подготовка за използване на ЛПС при БС. 

- Теоретична и практическа подготовка за комуникация при БАК. 

- Теоретична и практическа подготовка за координация на действията при БС. 

- Придобиване на знания и умения за сортиране на пострадали и изграждане на 

сортировъчна площадка и приемно-сортировъчно отделение. 

- Придобиване на умения за изграждане на ПМП. 
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- Изграждане на подход за планиране и ръководство при БС. 

- Теоретична и практическа подготовка за оказване на първа медицинска долекарска 

и първа лекарска помощ при бедствени ситуации.  

4. Форми на обучение - семинарни занятия и практически упражнения. 

5. Методи на обучение -  

При семинарите - под ръководството на преподавател се води дискусия по 

предварително формулирани въпроси. 

Упражненията се реализират чрез следните методи на обучение: 

- Демонстрация; 

- Ролева игра по конкретна бедствена ситуация; 

- Симулация с помощта на мулажи или мними пациенти; 

- Решаване на казуси с прогресивно усложняване на проблематиката. 

6. Дидактически средства и пособия, прилагани в обучението - мултимедия, 

мулажи, лични предпазни средства, оборудване и консумативи за оказване на първа 

долекарска помощ, оборудване на спасителни и медицински транспортни средства. 

 

Тематична програма 

1. Въздействие на бедствията върху здравната система. Подготовка на здравните 

заведения за МОБС. 

2. Планиране и организиране дейността на здравните заведения при химични 

инциденти. Аспекти на първата помощ и първа медицинска помощ при химични 

поражения. 

3. Планиране и организиране дейността на здравните заведения при радиологични 

инциденти. Аспекти на първа помощ и първа медицинска помощ при радиологични 

поражения. 

4. Планиране и организиране дейността на здравните заведения при биологични 

инциденти. 

5. Изграждане на ПМП при различни огнища на поражение. 

6. Първична медицинска сортировка при различни спешни състояния. Предболнична и 

вътреболнична сортировка. 

7. Първа помощ и първа медицинска помощ при травматични поражения. 

8. Техники на имобилизация и трансфер на пострадали с различни увреди в полеви 

условия. Особености на десмургията в полеви условия. 
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9. Аспекти на медицинско осигуряване при кома в полеви условия. Аспекти на 

медицинско осигуряване при шок в полеви условия. 

10. Медицинска евакуация, поддържане на живота по време на транспорт. 

 

4.3. ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Направените собствени проучвания относно информираността и подготовката на 

медицинските специалисти за реакция при БС, както и нагласите и предпочитанията им 

относно провеждането на опреснителни курсове, ни дават основание да предложим 

програма за следдипломно обучение.   

1. Анотация на програмата  

• Целева група- Програмата е предназначена за медицински специалисти от 

доболничната и болнична помощ  

• Хорариум: 5 часа теория и 10 часа практика 

• Място на провеждане: теоретични занятия- рапортни и конферентни зали на 

здравните заведения; практически занятия- според естеството и тематиката на 

занятието- в спешното отделение, в интензивното отделение, пред входа на 

здравното заведение 

• Учебен план- 5 часа теория, разпределени в занятия с продължителност 1 час, 

които да се провеждат преди или след работно време на територията на 

здравното заведение; 10 часа практика- разпределени в занятия с 

продължителност 2 часа, които да се провеждат 1 път седмично след 

приключване на работното време 

2. Цели на програмата – ефективно обучение за придобиване и 

усъвършенстване на основни и специализирани знания и умения за активно участие в 

МОБС. 

3. Задачи на програмата: 

- Теоретична и практическа подготовка за използване на ЛПС при БС. 

- Теоретична и практическа подготовка за комуникация при БАК. 

- Теоретична и практическа подготовка за координация на действията при БС. 

- Придобиване на знания и умения за сортиране на пострадали и изграждане на 

сортировъчна площадка и приемно-сортировъчно отделение. 
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- Придобиване на умения за изграждане на ПМП. 

- Изграждане на информираност за собственото място и роля в МОБС. 

- Теоретична и практическа подготовка за оказване на първа медицинска долекарска 

и първа лекарска помощ при въздействие на различни поразяващи фактори.  

- Изготвяне на разчет на необходимите сили и средства за оказване на медицинска 

помощ на пострадалите; разработване на план за запасяване и използване на 

лекарствени средства и консумативи по време на бедствие. 

- Теоретична и практическа подготовка за работа с апаратурата в интензивното 

отделение. 

- Придобиване на умения за работа в екип за спешна травма от различно естество, в 

операционна, по време на следоперативна и интензивна терапия и по време на 

транспорта на пострадалите. 

- Придобиване на умения за работа в екип и в напрегната и стресираща среда. 

- Теоретична и практическа подготовка за участие в специализираните медицински 

екипи за оказване на медицинска помощ на пострадалите. 

4. Форми на обучение - лекции и практически упражнения. 

5. Методи на обучение – интерактивно лекционно изложение, демонстрация, 

симулация, упражняване, ролева игра. 

6. Дидактически средства и пособия, прилагани в обучението - мултимедия, 

ИЗС, апаратура и оборудване на медицински транспортни средства, спешно и 

интензивно отделение.. 

7. Задължителни компетенции: 

Теоретични знания относно: 

- получаване, видове и приложение на различните противогази и респиратори; 

- действие на хопкалитов патрон; 

- характеристики и приложение на различните видове защитни облекла; 

- избор на подходящи ИЗС според ситуацията и изпълняваната задача; 

- носене, поставяне, сваляне и прибиране на противогаз, предизвикателства пред 

здравето при работа с пълно защитно облекло; 

- функции на ведомствения съвет за управление при бедствия; 

- задачи по МОБС на съвета за управление при бедствия; 

- елементи на системата за оповестяване при БАК в конкретното здравно/лечебно 

заведение; 
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- функциониране на системата за оповестяване при БАК в конкретното 

здравно/лечебно заведение; 

- ролята на eкипите за усилване на медицинското осигуряване; 

- работа в екип в условия на бедствени ситуации – роля и задачи на медицинските 

специалисти и немедицинския персонал. 

Практически умения:  

- да познава и работи с наличната КИС в здравното заведение; 

- да може да координира своите действия и тези на екипа си с останалите участници в 

МОБС; 

- да може да изгражда разпределителен пост (сортировъчна площадка) и приемно-

сортировъчно отделение; 

- да може да сортира пострадали при различни БАК; 

- да може да изгражда ПМП с разположените площадки в и извън него; 

- да извършва първа долекарска и лекарска помощ в ПМП при различни БАК; 

- да могат да работят с апаратурата в интензивното отделение; 

- да могат да ръководят или участват в специализирани екип за усилване на МОБС и 

транспорта на пострадалите при различни БАК. 

 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

Лекция 1: Лични предпазни средства 

Обучавани: целия личен състав на здравното заведение. 

1. Изучаване устройството на общовойскови противогаз и изолиращ противогаз. 

2. Изучаване устройството но хопкалитов патрон и респиратор. 

3. Подбор на лицевата част на противогаз. 

4. Носене, поставяне, сваляне и прибиране на противогаз. Видове въздействия на 

противогазите върху здравето и оперативността. 

5. Запознаване с различните видове защитни облекла. 

6. Запознаване на личния състав с наличните лични предпазни средства, мястото за 

съхранението им, отговорника за съхранението им. 

 

Лекция 2: Организиране и ръководене на медицинското осигуряване в здравното 

заведение. Системата за оповестяване при бедствени ситуации- средство за 
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осъществяване на комуникация между отделните участници в медицинското 

осигуряване 

Обучавани: целия личен състав на здравното заведение. 

1. Ведомствен съвет за управление при бедствия- определение, състав и функции на 

съвета. 

2. Запознаване с участниците в конкретния съвет на здравно заведение. 

3. Запознаване на участниците със специфичните за неговата длъжност дейности, 

които трябва да извършва при бедствени ситуации 

4. Система за оповестяване при бедствени ситуации- определение и функция. 

5. Елементи на системата и функционирането им. 

6. Запознаване на участниците с конкретната оповестителна система. 

 

Лекция 3: Поведение при бедствия и аварии на територията на здравното 

заведение 

Обучавани: ръководен медицинския персонал на здравното заведение. 

1. Запознаване на медицинските специалисти с протокол при установяване на авария 

или бедствие. 

2. Специфични процедури при различни видове бедствия и аварии. 

3. Организиране и провеждане на евакуация в здравното заведение. 

4. Запознаване на всеки един член на екипа със специфичните за неговата длъжност 

дейности, които трябва да извършва. 

 

Лекция 4: Психологически аспекти на бедствените ситуации. 

Обучавани: медицинския персонал на здравното заведение 

1. Психологическо въздействие на бедствените ситуации. Реакции на стрес и дистрес. 

Психологическа травма след бедствия. 

2. Запознаване на медицинските специалисти с методите за справяне със стрес и 

контрол на емоциите.  

3. Усвояване на техники за оказване на психологическа подкрепа на засегнатите. 

 

Лекция 5: Екипи за усилване на медицинското осигуряване при бедствени 

ситуации 

Обучавани: медицинския персонал на здравното заведение 

1. Екипи за усилване на медицинското осигуряване- определение и възможен състав. 
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2. Запознаване на медицинските специалисти с конкретните видове екипи за усилване, 

които здравното заведение е планирало при медицинското осигуряване. 

3. Запознаване на всеки един член на екипа със специфичните за неговата длъжност 

дейности, които трябва да извършва при бедствени ситуации. 

 

 

ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Практическо занятие: Работа с комуникационно-информационна система 

Обучавани: целия личен състав на здравното заведение. 

1. Запознаване на личния състав с наличната комуникационно-информационна 

система, с отговорните лица, които ще бъдат уведомени при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

2. Демонстрация на работа с комуникационно-информационната система. 

3. Практическа работа на всеки един с комуникационно-информационната система. 

 

Практическо занятие: Координация при бедствени ситуации на ниво лечебно 

заведение за болнична помощ и ниво елементи на Единната спасителна система 

Обучавани: ръководители на различни отделения и звена.  

1. Роля на координационните срещи при бедствия, аварии и катастрофи- уточняване 

на тактиката и координацията на действията на отделните отделения в цялостното 

управление при бедствия на болницата, както и координацията с другите елементи 

на Единната спасителна система. 

2. Запознаване с елементите на Единната спасителна система и тяхната роля в 

медицинското осигуряване при бедствени ситуации. 

3. Демонстриране на вида и обема на дейностите, които ръководителите на отделните 

звена и отделения трябва да извършват според спецификата на длъжността им. 

4. Ролева игра. 

 

Практическо занятие: Сортировка на пострадалите при възникване на бедствени 

ситуации в лечебното заведение за болнична помощ 

Обучаваии: медицинския персонал  

1. Запознаване на личния състав с начина за изграждане на триажна площадка. 
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2. Демонстриране на вида и обема на дейностите, които медицинските специалисти 

трябва да извършват на сортировъчната площадка. 

3. Вид и обем дейности, извършвани в приемното отделение. 

4. Решаване на казуси със сортиране на пострадали. 

5. Ролева игра на сортиране на пострадали. 

 

Практическо занятие: Изграждане на Преден медицински пункт 

Обучавани: медицинския персонал 

1. Запознаване на личния състав с начина за изграждане на Преден медицински пункт- 

разположение на площадките в и извън него, както и запознаване с конкретните 

площадки, в които се извършва сортировка, първа медицинска помощ, санитарна 

обработка, деконтаминация, дозиметрия. 

2. Демонстриране на вида и обема на дейностите, които медицинските специалисти 

трябва да извършват в различните площадки на Предния медицински пункт според 

спецификата на дейността им. 

3. Ролева игра- изграждане на Преден медицински пункт. 

 

Практическо занятие: Задачи на медицинските екипи. Поддържане и 

стабилизиране на жизнените функции при бедствени ситуации 

Обучавани: медицинския персонал 

1. Запознаване с медицинските дейности, които е възможно да извършват при 

медицинско осигуряване в лечебните заведения за болнична помощ. 

2. Запознаване с устройството и дейността на апаратурата - монитори, апарати за 

изкуствена белодробна вентилация, перфузори и инфузори. 

3. Демонстрация на работа с апаратурата в интензивно отделение. 

4. Управлението на дихателните пътища, получаването на съдов достъп, провеждането 

на кардиопулмонална реанимация, лечение на поразени от химически или 

биологични агенти. 

5. Практическа работа с монитори, апарати за изкуствена белодробна вентилация, 

перфузори и инфузори. 
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4.4. ПРОГРАМА ЗА КУРС ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА 

БЕДСТВИЯ 

 

За да се повиши ефективността на дейностите по справяне с въздействието и 

последиците от психологичния поразяващ фактор при бедствия, е необходима 

подготовка, насочена в два аспекта: 

1. Повишаване на психологическата устойчивост на медиците. 

2. Снижаване на негативните последици върху пострадалите и засегнатите. 

Резултатите от проучването на психологическите потребности на медицинските 

специалисти дадоха основание да предложим организиране и провеждане на курс, 

който ще повиши устойчивостта им и ще ги подготви за оказване на подкрепа на 

пострадалите.  

1. Анотация на програмата  

• Целева група – Програмата е предназначена за медицински специалисти от 

всички сфери на здравеопазването и студенти от шести курс. 

• Хорариум: 16 часа 

• Учебен план- 16 часа, разпределени в занятия с продължителност 4 часа, които 

да се провеждат 1 път седмично или в 4 последователни дни или 2 

последователни неработни дни. 

2. Целта на програмата е ефективно обучение за повишаване на 

психологическата устойчивост при бедствия и компетентно оказване на 

психологическа подкрепа на пострадалите. 

3. Задачи на програмата:  

- Запознаване с въздействието на бедствените ситуации върху психиката 

- Запознаване с възможните психически поражения при бедствия 

- Овладяване на техники за справяне със стреса  

- Придобиване на знания и умения за управление на емоциите 

- Придобиване на умения за разпознаване на хората, нуждаещи се от психологическа 

подкрепа 

- Придобиване на умения за общуване с хора, подложени на остър стрес 

- Овладяване на методи за оказване на подкрепа на пострадалите 

- Запознаване с основните съображения за ефективно общуване със специални 

популации – деца, възрастни, етнически и културни общности.  

4. Форма на обучение- семинар 
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5. Методи на обучение- кратко лекционно изложение, дискусия, демонстрация, 

интерактивно изложение, работа в малки групи, ролеви игри. 

6. Дидактически средства и пособия, прилагани в обучението- мултимедия.  

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА 

МОДУЛ 1. Психологическо въздействие на бедствените ситуации 

Общи знания за психиката в норма: психични процеси, психични качества, 

психични състояния. 

Видове и механизми на въздействие на бедствените ситуации върху психиката: 

стрес, дистрес, хроничен стрес. 

Видове реакции на стрес: физически, поведенчески, когнитивни, афективни, 

духовни, социални. 

Фактори влияещи върху възприемането и реакцията на стресори: пол, възраст, 

характеристики на личността – воля, разум, темперамент, характер, способности, 

мотивация, самосъзнание 

Психологически поражения свързани с бедствия, аварии и катастрофи.  

 

МОДУЛ 2. Предотвратяване и овладяване на психическите последствия от 

бедствията. 

Основни стресови фактори при бедствия - свързани с опасността, свързани с 

промяната, свързани със пораженията 

Превенция и справяне със стреса - необходими знания, източници на 

информация 

Самопомощ при стресови ситуации - стратегии за справяне и възстановяване.  

- Идентифициране на източника на стрес   

- Приемане на случващото се и последиците от него 

- Адаптиране към средата 

- Регулиране на произтичащите от стреса емоции  

- Дистанциране и избягване  

- Намиране на вероятни ползи за личността  

- Превенция/преодоляване на стресогенните преживявания 

Управление на интензивни отрицателни емоции - методи 

Индивидуални и институционални подходи. 
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МОДУЛ 3. Основи на ефективната комуникация и работа в екип. Практическо 

занимание за трениране на базови умения, насочени към отговор на психологическото 

въздействие при бедствия, аварии и катастрофи. 

Основи на ефективната комуникация и работа в екип.  

- Видове екипи – цели, задачи 

- Структура на екипа – роля на медицинския специалист 

- Умения за комуникация и координация 

- Умения за работа в екип 

Практическо занимание за трениране на базови умения. 

 

МОДУЛ 4. Осъществяване на контакт и общуване с хора в състояние на 

стресови реакции.  

Подготвителен етап. Осигуряване на сигурна и комфортна среда.  

- Физически комфорт и сигурност 

- Психически комфорт и сигурност 

Етап на въздействие – ориентиране, общуване и емоционално стабилизиране. 

- Техники на ориентиране 

- Техники на общуване 

- Разбиране духовните нужди на пострадалите 

- Отзоваване на скръб   

- Техники на стабилизиране  

Място и роля на медикаментите.  

Институции в помощ на пострадалите и засегнатите.  

 

МОДУЛ 5. Психологическо въздействие на бедствията върху специфични 

популации. Очаквани емоционални реакции и възможности за тяхното управление.  

- Оказване на психологична помощ при деца,  

- Оказване на психологична помощ в напреднала възраст,  

- Оказване на психологична помощ при хора с нарушена самостоятелност,  

- Особености на психологичната помощ при определени групи, отличаващи се 

по културни и етнически принадлежности,  

- Аспекти на психологична подкрепа на членовете на спасителните екипи. 
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

1. Организацията на учебния процес е оценена като незадоволителна от около 

половината от анкетираните студенти. Подчертава се необходимостта от 

оптимизиране на обема и сложността на преподавания материал. 

2. Мнозинството от студентите и здравните служители оценяват необходимостта 

от изучаване на МБС и очакват университета да ги подготви за МОБС.  

3. Студентите и медицинските работници нямат увереност в знанията и уменията 

си и дават средна към ниска самооценка за нивото си на готовност за действия 

при бедствия, аварии и катастрофи. 

4. По-голямата част от респондентите определят знанията и практическите умения 

относно специфични за МБС дейности като триаж, първа помощ, първа 

медицинска помощ, евакуация и деконтаминация за приоритетни.  

5. Подчертава се необходимост от обогатяване на наличните учебни ресурси. 

6. Работещите в ЦСМП показват много добро познаване на проблематиката на 

МБС, за разлика от тези в доболничната и болничната помощ, което най-

вероятно се дължи на по-активното следдипломно обучение, провеждано със 

спешните медици. 

7. Психологическото въздействие на бедствията заплашва, както здравето на 

медицинските екипи, така и ефективността на провежданото от тях МОБС. За 

повишаване на ефективността и безопасността, е необходимо провеждане на 

насочено обучение за подобряване на психологическата устойчивост при 

бедствия. 

 

ПРИНОСИ 

В дисертационния труд могат да се посочат следните приносни моменти с 

теоретичен и научно-приложен характер: 

 

Научно-теоретични приноси: 

1. Осъществен е задълбочен критичен анализ на съвременните тенденции в 

обучението по МБС по света. 

2. Анализирани и оценени са нагласите и предпочитанията на студентите за 

оптимизиране на обема и съдържанието на изучавания материал и методиката на 

обучение по дисциплината МБС. 
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3. Анализира се взаимовръзката между преподаването на МБС и готовността на 

медицинския персонал при бедствия, аварии и катастрофи. 

4. Анализирани и определени бяха необходимите действия за повишаване 

психическата устойчивост на медицинските специалисти при бедствия, аварии и 

катастрофи.  

5. Дефинираха се необходимите мероприятия за оптимизиране и осъвременяване 

на преподаването по МБС. 

 

Научно-приложни приноси: 

1. Направени са конкретни предложения за промяна в обема и съдържанието на 

разглежданите теми в лекционния курс по МБС на студентите от медицинските 

университети. 

2. Предложени са промени в съдържанието и методиката на провеждане на 

практическите упражнения на студентите от медицинските университети.  

3. Разработена и предложена е програма на курс за повишаване на подготовката на 

студентите под формата на свободноизбираем предмет. 

4. Предложена е план-програма за следдипломна квалификация/продължаващо 

обучение за медицинските специалисти от различните структури на системата 

на здравеопазването. 

5. Разработена и предложена е програма на курс за повишаване психологическата 

устойчивост и ефективността на провежданите от медицинските екипи действия 

при МОБС. 

 

Обогатяване на теорията и практиката на МБС 

1. Дефинираха се областите от МБС, които са с най-голяма практическа стойност 

за медицинските специалисти.  

2. Дефинираха се предпочитаните от медицинските специалисти стратегии за 

справяне с психологическото въздействие на бедствените ситуации. 
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ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА 
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EDUCATION. J of IMAB. 2021 Oct-Dec;27(4):4125-4127. 

2. Valkanova E., Kostadinov R., Etova R., Georgieva M. HEALTHCARE 

PROVIDERS’ READINESS FOR REACTION IN CASE OF INCIDENT WITH 

WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. Journal of IMAB, Vol.25, Issue 3, 2019, pp. 

2640-2643 

3. Georgieva M., Kostadinov R., Valkanova E. HOSPITAL STAFF READINESS FOR 

DISASTER MEDICAL SUPPORT. Trakia Journal of Sciences, Vol. 16, Suppl. 1, 

2018, pp. 133-135 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ: 

1. Valkanova E., Kostadinov R. IMPACT OF DISASTERS ON DISASTER 
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2. Valkanova E., Kostadinov R., Etova R., Georgieva M. HEALTHCARE 

PROVIDERS’ READINESS FOR REACTION IN CASE OF INCIDENT WITH 

WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. 28-th Annual Assembly of IMAB, 13 - 16 

May 2018, Resort Golden Sands, Varna, Bulgaria 

3. Георгиева М., Костадинов Р., Вълканова Е. Готовност на работещите в 

лечебните заведения за действие при бедствия. Втора национална конференция 

“Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката”, 14-15 юни 

2018 г., Старозагорски минерални бани 
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