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- Изкуственото дишане се изпълнява по следния начин: пострадалият се поставя по гръб, като 
главата му се отмята назад; дрехите му се разхлабват; при необходимост устната кухина и 
глътката се почистват от чужди тела. След това оказващият помощ застава отстрани на 
пострадалия и покрива устата и носа му с чиста кърпа или бинт; след като поеме дълбоко 
въздух той енергично го издишва в устата на пострадалия, като същевременно запушва носа 
му. При изпълнение на изкуствено дишане уста в нос по време на вдухването в носа се 
затваря устата на пострадалия. Ако след вдухването на въздух /15-20 пъти в минута/ гръдният 
кош на пострадалия се разширява, това означава, че в неговите бели дробове постъпва 
въздух. Издишването става пасивно за сметка на еластичността на гръдния му кош. По 
движението на гръдния кош може да се съди за ефективността на изкуственото дишане. То 
продължава до възстановяване на собственото дишане. 

 

ВИДОВЕ ТРАВМИ - РАНИ, НАВЯХВАНИЯ, ИЗКЪЛЧВАНИЯ 
И ФРАКТУРИ. 2 

1. ВИДОВЕ КРЪВОТЕЧЕНИЯ 
1.1. Артериални - когато е нарушена целостта на артериален кръвоносен съд. кръвта изтича на 

тласъци в съответствие с ударите на сърцето. Има яркочервен цвят 
1.2. Венозни - когато е нарушена целостта на вена. Изтичането на кръвта при разкъсване на вена 

става равномерно. Кръвта има тъмно червен цвят. 
1.3. Капилярни - при нарушаване целостта на капиляри, При тяхното нарушаване кръвта изтича на 

капки - тя "сълзи". Получават се при повърхностни наранявания 

 

  

Количеството на кръвта в човешкия организъм варира в определени граници. Обикновено при 
мъже кръвта е 70 мл на кг тегло, а при жени - 65 мл на кг телесно тегло. Така един мъж, който тежи 
70 кг., трябва да има около 5 л кръв. Кръвоизлив от 200-400 мл не се отразява на общото състояние 
на здрав възрастен човек, но загубата на 1/3 от цялото количество кръв (1500-1600 мл) представлява 
опасност за живота му. Ако кръвта вследствие нараняването, се излива навън, тогава кръвотечението 
се нарича външно. Кръвотечение в тъканите или в кухините (гръдна, коремна) се нарича вътрешно. 
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ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОСПИРАНЕ 
1. Да се действува бързо и уверено; 
2. Крайникът или наранената част да се постави на 
високо и тогава да се пристъпи към кръвоспиране; 
3. Спиране на кръвотечение с подръчни и универсални 
средства 
> притискане на главната артерия, кръвоснабдяваща 

крайника. Това най-често става на място, където тази 
артерия се намира над кост. Притискането се 
извършва с пръсти. За горния крайник това място е 
от 
вътрешната страна на мишницата, а за долния - в 
слабинната гънка; 

> пристягане на крайника на 2-3 см над мястото на 
кръвотечението. Извършва се с гумен маркуч, колан, 
кърпа, или други подръчни средства. При този начин 
на кръвоспиране се притискат всички кръвоносни 
съдове. Правилно е да се пристяга, докато изчезне пулсът под мястото на притискането. Тъй 
като при пристягането кръвообращението се прекъсва, то пострадалият трябва най-късно за 
един час да бъде транспортиран до лечебно заведение. Необходимо е да се отбележи точно 
часът и минутата на поставянето на пристягащото средство. 

2. ВИДОВЕ ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ: 
Травматичните увреждания се причиняват от действие на външни агенти върху организма 

/механични, химични и биологични/. Травматичните увреди на тялото биват затворени и отворени. 
При 
първите целостта на покривните тъкани - кожа и лигавици - е запазена, а при вторите - нарушена. 
Всяка травма се придружава от следните признаци: болка, кръвотечение, разрушаване на тъкани, 
инфекция и нарушение на функцията на увредените тъкани и органи. 

2.1. ОТКРИТИ НАРАНЯВАНИЯ - РАНИ - Раната представлява травматично увреждане, при което е 
нарушена целостта на покривните тъканите /кожа, лигавици/ и на подлежащите тъкани. 

ВИДОВЕ 
S Контузни. Те се получават при удар с тъп твърд предмет. 

Краищата на такава рана са неравни, но не кървят. Мястото около 
раната има синкав цвят; 

S Разкъсано-контузни. При тях има голямо разкъсване на тъканите. 
Такива са раните при ухапване от куче, раздиране от остър 
предмет, убождане от пирон; 

S Порезни. Те се получават при порязване с нож, коса, стъкло. 
S Огнестрелни. Те се предизвикват от действие на огнестрелно оръжие; 
S Прободни. Те се причиняват от остри тесни предмети /игла, кол, шило/; 
S Рани от ухапване. Те се предизвикват от ухапване на животни и насекоми. 

По раната се забелязват следи от ухапването. По правило те са предимно 
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ПЪРВА ПОМОЩ 
Обработката на раната се състои от: промиване с кислородна вода; почистване на кожата около 

раната с памук, напоен със спирт или йодна тинктура; върху раната се поставят и стерилна марля; 
превръзката се извършва с левкопласт или бинт; при повърхностни или слабо кървящи рани може да 
се постави анкерпласт почистването на полето около раната е задължително; пострадалият веднага се 
насочва към медицинско заведение. 

 

Превръзката трябва да е плътна, но да не притиска силно превързаната част. За тази цел с лявата 
ръка се държи краят на бинта, а с дясната - самия бинт. Навиването на бинта се извършва от ляво на 
дясно, като се започва от по-тънката част на тялото или крайника и се отива към по-дебелата. 

2.2. ВИДОВЕ ЗАКРИТИ ТРАВМИ 

> Натъртване и навяхване. Те са по-леки увреждания и се предизвикват при падане, блъскане, 
удар върху твърда подложка или с твърд предмет. Придружават се обикновено от болка в 
удареното място, ограничаване на движението, оток и кръвоизлив. Преминават сравнително 
бързо. 
Първа помощ: необходимо е да се направи компрес със спирт или риванол. Могат да се дават и 
болкоуспокояващи средства /аналгин, аспирин/. 

> Изкълчване. То представлява трайно разместване на 
ставните повърхности. Получава се при силен удар, рязко 
движение, скачане или падане. При изкълчване в 
областта на засегнатата става има болка, която се 
засилва при движение. Ставата и крайникът са оттекли с 
кръвоизливи. Променена е и дължината на крайника. 
Първа помощ  при изкълчване се състои главно в 
обездвижване на крайника чрез стегната, фиксирана към 
тялото превръзка.Забранява се наместването на изкълчената става от немедицинско 
лице. 

> Счупване - увреждания, при които е нарушена целостта на 
костите. Те биват: 

- пълни, когато костта е напълно прекъсната; В зависимост 
от това дали целостта на кожата е нарушена те се делят 
на закрити и открити. 

- частични, когато костта е частично прекъсната 
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Признаци на счупването са: болка, нарушена двигателна функция, 
деформация в мястото на счупване, оток, кръвоизлив, хрущене на костите в 
мястото на счупване, промяна в дължината на крайника. 

Първа помощ  при счупване се състои в обездвижване на крайника, което 
спомага за намаляване на болката и предпазва пострадалия от шок. 

 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ, ИЗМРЪЗВАНЕ, 
ПРИПАДЪК, СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДЪР, 

ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 

3 

1. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ 
Изгарянето на повече от 1/3 от повърхността на кожата създава опасност за живота на 
пострадалия. 
Изгарянията се класифицират по тежест: първа, втора, трета и четвърта степен. 
- първа степен изгаряне обикновено се получава зачервяване и подуване на кожата. 
- втора степен освен горните признаци се появяват мехури, изпълнени с бледо-жълтеникава 

течност. 
- трета и четвърта степен е съпроводено с некроза на кожата, дълбоките тъкани и с овъгляване на 

кости. 
Най-тежкото усложнение при изгаряне е появата на 
шок. 
Първата помощ при изгаряне се състои в 
следното: 

1. Незабавно прекратяване действието на термичния 
агент 
2. На пострадалия се дава вода, подсладена течност; 
3. Прави се суха стерилна превръзка на изгоряната повърхност; 
4. При наличие на мехури те не трябва да се разкъсват поради опасност от инфекция; 
5. При изгаряне с киселина изгорените места се почистват с 5%-ов разтвор на сода-бикарбонат 

                   
             
 

 

2. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ 
На измръзване са изложени най-често откритите части на тялото - уши, нос, крайници. 

Измръзването зависи не само от ниската температура, но и от влажността, както и от 
продължителността на действието на студа. 

При измръзване трябва внимателно да се разтрият измръзналите части, докато се възвърне 
чувствителността на кожата и тя се зачерви. Измръзналите части могат да се разтрият и със спирт. 

При цялостно измръзване на тялото пострадалият трябва да се пренесе внимателно в не много 
затоплено помещение. 

Загряването на тялото трябва да става постепенно с топли кърпи или грейки и бутилки с топла 
вода. След като дойде в съзнание, на пострадалия се дава да пие топъл чай, кафе и малко коняк. Не 
трябва да се разтрива измръзналият участък от тялото, нито да се масажира кожата при наличие на 
мехури. 
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3. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДАР 
Топлинен удар се получава при работа в топли и влажни помещения. При задушно време и 

висока влажност на въздуха на открито също може да се получи топлинен удар. При такива условия 
се затруднява отделянето на топлина от организма към околната среда. 

Причини: 
1. Усилена физическа работа при пълен стомах, 
2. Употреба на алкохол, носене на дебели и затворени дрехи, 
3. Налични заболявания /сърдечно-съдови, затлъстяване/. 
Признаците на слънчев и топлинен удар са - главоболие, зачервяване на лицето, обилно 

изпотяване, ускорено и затруднено дишане, отпадналост, гадене или повръщане, световъртеж и бучене 
в ушите. При по-тежки форми настъпват загуба на съзнанието, халюцинации и гърчове. Първата 
помощ при топлинен или слънчев удар трябва да се окаже бързо. Пострадалият се пренася на 
хладно, сенчесто и проветриво място. Дрехите му се разхлабват, той се напръсква с вода, на главата 
му се поставя студен компрес. Мокри кърпи се поставят и на гърдите, корема и гърба и му се дава да 
пие студена вода. При загуба на съзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност се прави 
изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж. Пострадалият се транспортира в лежащо състояние до 
медицинско заведение. 
За предпазване от слънчев и топлинен удар трябва да се избягва продължителна работа на слънце без 
шапка, да не се започва работа веднага след нахранване и да се поглъщат достатъчно хладни 
течности. 

4. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПРИПАДЪК 
При продължителен престой на човек в задушно помещение, внезапно настъпила болка при 

травма, внезапна уплаха, рязка промяна в положението на тялото може да настъпи внезапен отток 
на кръв от главния мозък и загуба на съзнанието, което се нарича припадане. При загуба на 
съзнанието човек усеща притъмняване пред очите, световъртеж, шум в ушите. Той се оплаква от 
тежест, пребледнява, дишането става повърхностно, пулсът отслабва, появява се студена пот и 
студенина по крайниците. 

Първата долекарска помощ се състои в следното: 
1. Разхлабват се дрехите около гръдния кош, осигурява се приток на свеж въздух; 
2. Главата се поставя на ниско; 
3. На пострадалия може да се даде да помирише амоняк. 
Пострадалият не бива бързо да се изправя. Желателно е той да полежи един час след 

възстановяване на съзнанието. 
При някои заболявания може да се окаже действена долекарска помощ. Напр., при понижаване на 

кръвната захар у диабетици, когато се появи бледост, хладна и лепкава пот, рязка слабост и 
нерядко загуба на съзнанието, достатъчно е в устата на болния да се влее малко подсладена вода, 
да му се даде бучка захар или бонбон, и това може за кратко време да го изведе от тежкото 
състояние. 

ЕПИЛЕПТИЧЕН ПРИПАДЪК 
Епилептичният припадък се съпровожда от внезапна загуба на съзнанието, гърчове и поява на пяна 

на устата, нерядко с примес на кръв в резултат на прехапване на езика. 
Лицето придобива синкав цвят, зениците не реагират на светлина. След преминаване на гърчовете, 

които продължават 1-3 минути, болният обикновено заспива и след това няма спомен за станалото. 
Първата долекарска помощ се състои в поставяне на болния в удобно легнало положение, под 
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5. ИНФАРКТ 
Изявява се с пристъп на интензивна болка зад 
гръдната кост, с чувство на притискане. 
Нерядко болката се разпространява в областта 
на лявата лопатка, лявото рамо, лявата ръка, 
долната челюст или гърлото, безпокойство, 
бледост, студена пот. Позвънете на 112. 
Поставете го в позиция на горната част на 
тялото повишени. Разхлабете плътно 
стегнатото облекло. Не давайте лекарства или напитки. Говорете спокойно на съответното лице. Ако 
човек изпадне в безсъзнание, започнете реанимация. 

6. ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 
Преминаването на електрически ток през организма предизвиква местни и обши нарушения 

/изгаряне на мястото на входа и изхода на електрическия разряд, внезапна загуба на съзнанието, 
понижение на телесната температура, спиране на дишането и рязко разстройство на сърдечната 
дейност/. 

Първа помощ  - Първото нещо е да се прекрати колкото 
се 
може по-бързо действието на електрическият ток. 
Хладнокръвно, без паника веднага трябва да се изключи 
напрежението от най-близкия прекъсвач. Ако той е далеч и 
трябва да се изгуби много време, незабавно се пристъпва 
към прекъсване с предмети, които не провеждат ел.ток, за да 
не пострада и спасяващият. След това пострадалият се отвежда на чист въздух, освобождава се от 
стягащи части на облеклото и се съобщава за медицинска помощ. До нейното идване се подхожда по 
следния начин - При съзнание и дишане на пострадалия - оставя се на спокойствие. Ако е в 
безсъзнание и не дава признаци на живот, пристъпва се незабавно към изкуствено дишане и непряк 
сърдечен масаж. Ако зъбите са стиснати, разтварят се чрез изтегляне напред на долната челюст 

БЪДЕТЕ ХЛАДНОКРЪВНИ, БЪРЗИ И СЪОБРАЗИТЕЛНИ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА 
ПЪРВА ПОМОЩ 
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