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АНОТАЦИЯ:
Учебната програма по Долекарска помощ е съобразена със спецификата на
дейността на козметика. Лекционният курс включва съвременни теоретични
знания и формира специален обем практически умения при оказването на
адекватна първа помощ при спешни състояния.
*

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Студентите да знаят:
клинична картина, алгоритъм на поведение при остри разстройства в
дишането;
- методи за оказване на първа ПОМОЩ при остри нарушения В сърдечно-съдовата
система;
- основни симптоми при неврологични заболявания, клиника и поведение при
неврологични разстройства;
- клиника и първа помощ при травматични увреждания;
- остри отравяния, видове, първа помощ;
- клиника И поведение при изгаряния И измръзване;
- ОСНОВНИ СИМПТОМИ и поведение при спешни състояния В алергопогията.
-

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
Студентите да могат:

да се ориентират правилно при спешни ситуации;
- да запазват самообладание в критични ситуации;
- да отдиференцират животозастрашаващите и спешните състояния.
-

ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:
Мултимедийни презентации, дискусии, практически упражнения, решаване
на практически задачи, диапозитиви, табла, диаграми, самостоятелна
подготовка, решаване на казусни задачи.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА:
Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на реферат.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ
Семестър

Всичко часове

Часове седмично
-
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30
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ И ЧАСОВЕ
ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР - ЛЕКЦИИ
*
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часове

Долекарска помощ при белодробни заболявания. Белодробна
емболия. Астматичен статус.

2

Остри нарушения в сърдечно-съдовата система. Кардиогенен шок.
Остър белодробен оток.

2

Нестабилна стенокардия. Инфаркт на миокарда.

2

3
.

4

Остри неврологични нарушения. Коми.

2

5

Инсулти.

2

6

Остр и заболявания на о Р ганите в ко Р емната к Ухина. Остър
хирургичен корем.

2

Първа помощ при остри травматични увреждания. Травми на гръден
кош. Травми на гръбначен стълб. Травми на гръбначен мозък.

2

8

Остри отравяния.

2

9

Изгаряния". Измръзване.

2

10

Анафилактичен шок.

2

7

Общо: 20 часа

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР - УПРАЖНЕНИЯ
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Хипогликемичен шок. Клиника. Първа долекарска помощ. Диабетна
кома. Видове. Клиника. Първа долекарска помощ.
"

Диференциално диагностични критерии между хипо и
хипергликемия..

“Часове,
1

1

3

Глазгоу скала. Оценка на състоянието на пациент в кома.

1

4

Кардиопулмонална реанимация. Правила на Сафар (А, В, С).

1

5

6
7

А. Свободни и проходими горни дихателни пътища. В. Обдишване
уста в нос, уста в уста. С. Сърдечна реанимация. Непряк сърдечен
масаж. Обдишване и непряк сърдечен масаж.
Рани. Видове открити и закрити. Нараняване на меките тъкани.

-

Травми на крайници. Фрактури. Луксации. Имобилизации.

1

1

”
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Положение на ТЯЛОТО при транспорт при различни спешни състояния
ИЛИ наранявания.
наранявания на СЪДОВВ. Указания за притискане ВЪРХУ НЯКОИ
С
ГОЛЯМОКШТИбрСНИ артериални
СЪДОВС
оглед спиране на
кръвотечението.
Спешна помощ в случаи на аварийни ситуации, стихийни бедствия и
катастрофи.
Общо: 10 часа

ОЧАКВАНИРЕЗУЛТАТИ:
След приключване на обучението студентите трябва да имат следните
познания и умения:
- да познават основните принципи на долекарската помощ
- да познават основни симптоми при неврологични заболявания, клиника и
поведение при неврологични разстройства
Студентите да овладеят клиничната картина и основните диагностични
критерии на често срещаните спешни състояния, непосредствено застрашаващи
живота на болния.

ЛИТЕРАТУРА :
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-

К О Н С И Е К Т ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:
Долекарска помощ при белодробни заболявания. Белодробна емболия.
Астматичен статус
2. Остри нарушения в сърдечно-съдовата система.Кардиогенен шок. Остър
белодробен оток
3. Нестабилна стенокардия. Инфаркт на миокарда
4. Остри неврологични нарушения. Коми.
5. Инсулти.
6. Остри заболявания на органите в коремната кухина. Остър хирургичен корем.
7. Първа помощ при остри травматични
увреждания. Травми на гръден кош.
Травми
на гръбначен стълб. Травми на гръбначен мозък.
8. Остри отравяния
9. Изгаряне. Измръзване.
10. Анафилактичен шок.
1.

-

