
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ 
специалност Рехабилитатор  

/2022 – 2023 г./ 
петък 13:30 – 15:00 часа 

лектор – проф. Р. Костадинов, дмн 
 
№ 
 

ТЕМА ЧАСОВЕ ДАТА 

1 Бедствени ситуации - определение, 
характеристики, класификации, фази, 
поразяващи фактори, въздействие върху 
системата на здравеопазване. 
Медицина на бедствените ситуации - 
определение, предмет, цел, задачи, принципи, 
терминология. 
 

 
 

2 часа  
лекция 

 
 

16.09.2022 г. 

2 Огнище на поражение - определение, елементи, 
видове, особености на отделните огнища. 
Видове пострадали. 
 

2 часа  
лекция 

23.09.2022 г. 

3 Защита на населението при БС. 
Медицинско осигуряване на населението при 
бедствени ситуации. 
 

2 часа  
лекция 

30.09.2022 г. 

4 Медицинско разузнаване.  
 Евакуация на пострадалите при БС. 
 
 

2 часа  
лекция 

 

07.10.2022 г. 

5 Медицинско осигуряване на огнище на 
химическо, радиологично, биологично, 
травматично и комбинирано поражение. 
 

2 часа 
лекция 

14.10.2022 г. 

6 Индивидуални и колективни средства за защита 
и приложението им. 
 

2 часа  
упражнение 

17-21.10.2022 г.  

7 Първа помощ и Първа долекарска помощ при 
бедствени ситуации. 

2 часа  
упражнение 

24-28.10.2022 г. 
 

8 Сортировка. 
 

2 часа 
лекция 

04.11.2022 г. 

9 Преден медицински пункт. 
Основни задачи на медицинският екип по 
изпълнение на задачите на медицинското 
осигуряване на пострадалите.  
 

2 часа  
лекция 

11.11.2022 г. 
 

 
10 

Медицинско осигуряване на интоксикирани с 
фосфоорганични съединения, въглероден 
монооксид, цианиди, хлор и амоняк.

2 часа  
лекция 

 
18.11.2022 г. 



 
 
11 

 
Радиация, йонизираща радиация, източници на 
йонизираща радиация. Видове въздействие и 
ефекти на йонизиращата радиация, величини и 
начини за измерване. 
 

 
2 часа  
лекция 

 
25.11.2022 г. 

12 Характеристика на зоната на поражение при 
ядрен взрив, радиационен инцидент и авария в 
АЕЦ. 
 

2 часа  
лекция 

02.12.2022 г. 

13 Огнище на биологично поражение.  
Санитарен контрол. 
 

2 часа  
лекция 

09.12.2022 г. 

14 Характеристики и организация на медицинското 
осигуряване на пострадалите при земетресения, 
наводнения и военни действия. 
 

2 часа  
лекция 

16.12.2022 г. 

15 Характеристики и организация на медицинското 
осигуряване на пострадалите при пожари и 
терористични актове. 
 

2 часа  
лекция 

 

23.12.2022 г. 

 
 
      
 
06.07.2022 г. 


