
 
 

 
 

П О К А Н А  

за обучение  

„Справяне в кризисни ситуации. Оказване на първа до-лекарска помощ 
при нарушени състояния на потребителите на СУ или член на екипа.» 

28 септември 2021 г. от 13,00 до 16,00 часа, онлайн през Zoom 
 
За кого е предназначено: 
Предназначено е за  ръководители  на социални услуги и екипите, работещи  в ЦНСТ, ЦВН, 
Кризизисни центрове, ДЦ, ЦСРИ, както и за предоставящите социални услуги в дома на 
потребителя - социални асистенти, домашни помощници и др. 
 
Обучението съдържа теоретична част и практически упражнения.  

Целта е да участниците да придобият знания и да формират умения за оказване на първа до-
лекарска помощ при тежки състояния или инциденти с потребителите на услугата. 

Участниците ще бъдат запознати с някои състояния или заболявания, които могат да доведат 
до сериозни нарушения на дишането и сърдечната дейност. 

Ще бъдат разгледани някои от признаците на исхемични заболявания, вътрешни и външни 
кръвоизливи, хипогликемия, открити и закрити травми и т.н. 

По време на упражненията ще се работи в групи, като участниците ще демонстрират умения за 
справяне с подобни кризисни ситуации.  

Темите са подходящи за работещите във всички социални услуги, тъй като инциденти или 
внезапно влошаване на състоянието на потребителите може да бъде често срещано. 

Идеята е да се разпознават признаците на тези състояния и да се реагира правилно до идването 
на медицинска помощ. 

 

Обучението ще включва няколко основни компонента: 
   

Представяне на темата и целите на обучението; 
Презентация на теоретични аспекти по посочените теми. 
Представяне и обсъждане на конкретни случаи от практиката. 
Обратна връзка от участниците. Закриване на обучението. 
 



 
 

 
 

ОБУЧИТЕЛ:  Валентина Гешева- експерт  към  Фонд  за превенция на престъпността - ИГА. 
Експерт на НАСО и регионален представител  за област Пазарджик.   
 

 

ПРОГРАМА 
 

 
 

Въведение в темата и представяне 
Оказване на първа помощ при: 
 

 кръвотечения (видове кръвотечения ) 
 колапс -при хипертермия, хиперторния, хипотония, мозъчни и   

сърдечни нарушения. 
 изгаряне -степени  
  отравяне 
 поглъшане на чуждо тяло  
 травми-навяхвания, счупване в различните области на тялото. 

 

Запознаване на участниците с някои от заболяванията или тежки състояния, 
които могат да доведат до нарушения на дишането и сърдечната дейност. 
Теоретична част.      

 Практически упражнения.  
Заключителнo  
 споделяне на обратна връзка  
 закриване на срещата 
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