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БЮЛЕТИНинформационен

бр .  1/2020

Възстановяване на туристическата инфраструктура на Витоша

СЪБИТИЯ

София
9 юни 2020 г.

Директорът на Планинската спасителна служба при БЧК Емил Нешев взе участие в официално 
събитие, на което беше обявена програмата за Витоша 2020-2023 г. и беше подписано споразумение 
между Фондация „София – европейска столица на спорта” и Природен парк “Витоша” за изпълнение 
на дейности до края на годината и рехабилитация на туристическа инфраструктура в планината.

На събитието в Инфоцентър „София – евростолица на спорта” присъстваха още кметът 
на София Йорданка Фандъкова и председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков, д-р 
инж. Анна Петракиева – директор на Природен парк „Витоша”, Мирослав Дачев – представител 
на Български туристически съюз, Петко Тотев – председател на Българска федерация катерене 
и алпинизъм, Дойчин Боянов – представител на НСА, инициатива „Един ден на Витоша”, Аспарух 
Мачирски – дългогодишен организатор на ски-училища и детски лагери сред природата, Анатоли 
Илиев – зам.-председател на Фондация „София – европейска столица на спорта”, Асен Величков и 
Лаура Славов - основатели на бранда “Balcanic: начин на живот за пътешественици”, експерти в 
организирането и фасилитирането на преживявания в природата, Мартин Граховски – Canon Eu-
rope Партньор / Създател 3 Minute Media и др.

През 2019 година е възстановен заслона по пътя към „Алеко” и пътищата към местност „Меча 
поляна”. Изградена е площадка за спорт на хора с увреждания на „Игликина поляна” по инициатива 
на Дойчин Боянов. 

През 2020 година Столична община ще предостави 130 000 лв., с които ще бъде възстановен 
заслон „Комините”, ще бъде изграден заслон „Боянски водопад”, ще бъдат възстановени 
туристическите алеи “Златни мостове” – хижа “Кумата”, “Златни мостове” – хижа “Момина 
скала”, 11 чешми в Дендрариума и туристически център „Златни мостове”, ще бъдат обновени 4 
маршрута в местностите “Живата вода”, “Бай Кръстьо” – “Комините” и др.

Част от програмите включват и организиране на обучения за ученици за безопасно пребиваване 
и поведение в планината. Първата инициатива ще се проведе на 19 юни на реновираната през 2018-
2019 г. хижа „Боерица” и се организира от общинската дирекция за аварийна помощ и Планинската 
спасителна служба.

Целта на споразумението е с различни събития и проекти Витоша да стане още по-
привлекателна, удобна и достъпна. 
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На 23 май, по време на разходка в района на Черепишкия манастир, жена на 56 г. получава травма 
на глезена. Четирима доброволци от отряда на ПСС във Враца, с ръководител Станой Арабаджиев, 
се отправят към мястото на инцидента, оказват помощ и транспортират пострадалата.

Празничният 24 май е натоварен за 
отряда на ПСС в Пловдив, който организира две 
акции за издирване на изгубени туристи. Екип 
от 4 планински спасители - Петър Дамянов, 
Венцислав Николов, Ангел Калоферов и Апостол 
Мандалиев е оказал помощ на две жени, изгубени в 

23 май 2020 г.
ПСС - Враца оказа помощ на жена

24 май 2020 г.
Напрегнат ден за отряд Пловдив

района на Добростан в Родопите. По-късно през 
деня, в района на х. Здравец, спасителите от 
отряда Георги Стамов, Янко Недев и Димитър 
Николов са открили и помогнали на отклонили 
се от пътеката мъж и жена с неподходяща за 
туризъм екипировка.

След издадената от министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев заповед, с 
която се разрешава достъпа до всички паркове 
и планини потокът от туристи нарасна 
значително. Това, както и стабилното време в 
началото на месец май, допринесе за увеличаване 
на случаите, в които бе необходима помощта 
на планинските спасители.

На 19 май 49-годишна жена получава 
травма на глезена по време на излет в планината 
над Сливен на връщане от местността Малката 
Чаталка, в района на Халката. 

Към мястото на инцидента веднага 
потеглят екип от ПСС отряд Сливен - Николай 

Спасителна акция над Сливен

АКЦИИ

19 май 2020 г.

Сотиров - ръководител, Андон Димов, Камен Динев, Петър Койнов, д-р Евгений Тенчев, както и 
стажант-спасителите Щилиян Тенчев, Светослав Семов и кандидатът за спасител Тодор Ников. 

Пострадалата е получила медицинска помощ от д-р Тенчев, който е имобилизирал контузения 
крак. След това тя е транспортирана със спасителна количка до автомобил и транспортирана до 
спешното отделение на областната болница.

Това е първата спасителна акция на отряда за годината и след въвеждането на извънредно 
положение в страната. С цел спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване 
разпространението на коронавируса, всички участници са носили предпазни маски и шлемове.
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Отрядът на ПСС в Троян оказа помощ 
на пострадал моторист. Шест планински 
спасители - Марин И. Хитров, Минко Банчев, 
Христофор Данаджиев, Марин Сираков, Тодор 
Дочев и кандидат стажантът Милен Дичевски, 
взеха участие в акцията. След пристигане 
на мястото на инцидента те установяват, 
че мъжът е с фрактура на бедрена кост, 
обездвижват пострадалия крайник и го 
транспортират до екип на спешна помощ.

ПСС - Троян помогна на моторист
7 юни 2020 г.

Поради лоша маркировка над Мелник, двама туристи се отклоняват от екопътеката 
към Роженски манастир и попадат в труден терен – стръмен сипей. След неуспешен опит да 
се изкачат по склона и невъзможност да се върнат обратно, те се свързват с централата на 
ПСС и предават на дежурния планински спасител своите координати. Към мястото потеглят 
трима доброволци от отряд Сандански - Славей Иванов, Георги Костов и Антон Костов, които ги 
извеждат от опасния терен.

Акция над Мелник
26 май 2020 г.

Към 17.30 ч. на 7 юни в района на хижа 
„Момина скала” на Витоша се изгубва 75 годишна 
жена от София. Облечена е с лилаво яке, черен 
панталон, бели маратонки и бяла шапка с 
периферия. Тя е без раница, телефон и документи.

След подадения сигнал до Централния 
денонощен пост (ЦДП) на ПСС, рано сутринта 
на 8 май, група от 25 планински спасители от 
отрядите в София, Самоков и Кюстендил с 
четири спасителни кучета, започва да обхожда 
района. Теренът в тази част на планината е 

8 юни 2020 г.
Изгубена жена на Витоша

много насечен и с пътеки, водещи в различни посоки.
Тъй като до ранния следобед няма следа от изгубената, чрез социалните мрежи и медиите, 

ПСС моли всички, които са я видели да се обадят в ЦДП. След този апел, към 16.30 ч. се получава 
обаждане, че жена с подобно описание е видяна под Боянския водопад. 

Малко след 17.30 ч. тя е открита в добро състояние - изтощена и с охлузни рани, под разклона 
за хижа „Есперанто”, транспортирана е с количка и е предадена на близките.

ПСС при БЧК благодари сърдечно на хората, осигурили допълнителна информация за 
местонахождението на издирваната жена! 
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Акция организираха и планинските 
спасители от отряд Банско. Ивайло Валеов, 
Атанас Уков, Иван Баряков, Димитър Пицин, 
Михаил Климов и Методи Баненски се притекоха 
на помощ на двама младежи, момче и момиче, 
без планинарска подготовка, тръгнали към връх 
Вихрен. В един момент те установяват, че не 
са сигурни къде се намират, теренът е тежък 

ПСС - Банско помогна на изгубени
8 юни 2020 г.

за техните възможности, а екипировката им 
е неподходяща за метеорологичните условия в 
района - вятър и дъжд, преминаващ в суграшица. 
Обаждат се в Централния денонощен пост 
(ЦДП) на ПСС, откъдето информацията е 
предадена на дежурния в база Банско. Изгубените 
са локализирани лесно, изведени са от опасната 
зона и са транспортирани до града.

ОБУЧЕНИЯ
Първо онлайн обучение на планински спасители

На проведено в началото на м. май 
заседание, Ръководството на учебния център 
(РУЦ) на Планинската спасителна служба взе 
решение поетапно да възобнови учебния процес, 
спрян по време на извънредното положение. 

С цел спазване на противоепидемичните 
мерки за ограничаване разпространението на 
коронавируса и поради забраната за събиране 
на много хора на едно място за провеждане на 
работа на терен, беше изпробвана система за 
онлайн обучение.

26 - 28 май 2020 г.

Всички участници – 7 кандидата за звание „Инструктор по планинско спасяване” от цялата 
страна, направиха своите презентации онлайн през платформата Zoom. Техните умения да 
представят предварително зададена тема бяха оценявани от екипа обучители и от всички 
членове на РУЦ, които задаваха много въпроси.

Предстои РУЦ да направи анализ на ползите и недостатъците на онлайн обучението и да 
определи за кои теми този метод на преподаване ще е възможен, тъй като по отношение на 
планинското спасяване от голямо значение са практическите умения и работата в екип.

Спасяване с кучета

Групата за спасяване с кучета към ПСС при 
БЧК проведе своето първо учебно занимание 
след отпадането на извънредното положение. 
Един от най-големите учебни полигони в Европа 
– този на ПБЗН в Монтана, бе сцената, на която 
10 водачи на спасителни кучета и техните 

Монтана
15 - 17 май 2020 г.
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Кюстендил
12 - 14 юни 2020 г.

В района на база Осогово, в Осоговската 
планина, се проведе учебно-тренировъчно 
занимание на Групата за спасяване с кучета 
към ПСС при БЧК за издирване на изгубени хора 
в планината. В обучението, чиито домакин 
беше отряд Кюстендил, се включиха водачи 
на спасителни кучета от Банско, Разлог и 
Добринище.

Тренировъчно занятие на отрядите от Централна Стара планина - юг

В района на х. Рай се проведе учебно занимание, в което взеха участие 7 стажанти и 12 
планински спасители от отрядите Калофер, Карлово, Сопот и Казанлък. То бе насочено към 
кандидат стажантите, на които им предстои първи летен курс.

След задължителните инструктажи за безопасност бяха разгледани и отработени някои 
основни елементи от планинското спасяване – екипировка на спасителя за движение и работа в 
опасни и скални терени, изграждане на система за движение по хоризонтален и вертикален парапет, 
изграждане на установка за рапел, движение по рапел.

14 юни 2020 г. 

четириноги партньори тренираха начини 
за търсене и спасяване в градска среда при 
бедствия, аварии и промишлени катастрофи.
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GLASGOW  COMA  SCALE

ОТВАРЯ	ОЧИТЕ
	 	 	 	 СПОнтанно	 	 	 	 	 4	 		 	 	 	 при	ПОВикване		 	 	 	 3	 		 	 	 	 при	ДРАзнене	 	 	 	 	 2	 		 	 	 	 БЕЗ	реакция	 	 	 	 	 1	 			 	 	

ВЕРБАЛЕН	ОТГОВОР
	 	 	 	 ОРИентиран	 	 	 	 	 5	 		 	 	 	 ОБЪркан	 	 	 	 	 4	 		 	 	 	 НЕАдекватни	думи	 	 	 	 3	 		 	 	 	 НЕРазбираеми	звуци	 	 	 	 2	 		 	 	 	 БЕЗ	реакция		 	 	 	 	 1	 			 	 	

МОТОРЕН	ОТГОВОР
	 	 	 	 ИЗПълнява	команди	 	 	 	 6	 		 	 	 	 ЛОКализира	болка	 	 	 	 5	 		 	 	 	 ОТДръпва	крайник	със	сгъване		 	 4	 		 	 	 	 НЕНормално	сгъване	 	 	 	 3	 		 	 	 	 ОТДръпва	крайник	с	разгъване		 	 2	 		 	 	 	 БЕЗ	реакция	 	 	 	 	 1	 	

	 	 Лека травма        - 13 / 15 т.  Средно тежка травма      - 8 / 12 т.  Тежка черепно-мозъчна травма  до кома    - под 8 т.

Разпознаване и прогрес на травматичния шок •	 Общите	клинични	аспекти	на	травматичния	шок	произлизат	от	засягане	на	четири	основни	системи:		→ Централна	нервна	система;	
	→ Дихателна	система;	
	→ Сърдечно-съдова	система;
	→ Отделителна	система.	

Клинични	индикатори	на	травматичен	шок	по	системи	и	региони.Система Централна нервна 
система

Сърдечно-съдова система Дихателна 
система

Отделителна 
система

Кожа и нокътно ложеКлинични 
индикатори 
на 
травматичен 
шок

	→ Възбуда
	→ Дeзориентация
	→ Агресивност
	→ Летаргия

	→ Тахикардия
	→ Хипотензия
	→ Интензивно	кървене
	→ Травматичен	сърдечен	
арест

	→ Тахидиспнея
	→ Респираторен	
арест

	→ Олигоанурия	
(намалено	и/
или	липсващо	
отделяне)

	→ Студена,	бледа,	
цианотична,	потна,	
“гъша	кожа”

	→ Забавен	капилярен	
феномен	(	>	2	сек.)

	→ Липса	на	сигнал	от	
пулсоксиметъраДиагноза и триаж при пациенти с травматичен шок •	 Диагностично-терапевтичните	стъпки	при	пациенти	в	тежък	травматичен	статус	и	травматичен	шок	се	обединяват	в	четири	фази:	

	→ Първоначален	преглед	и	преценка
	→ Ресусцитация
	→ Вторичен	преглед	и	преценка
	→ Дефинитивно	лечение.	

•	 Първоначалната	кратка	преценка	на	пациенти	със	суспекция	за	травматичен	шок	трябва	да	включва	бърза	инспекция	на	болния	и	
анамнеза.	Краткият	преглед	на	болния	(3-5	секунди)	включва:		→ Преценка	на	цвета	на	кожата
	→ Асиметрии	на	крайниците	и	торса
	→ Наличие	на	движения
	→ Наличие	на	външно	кървене
	→ Ниво	на	съзнание.	

•	 След	краткия	преглед	пациентът	се	определя	като	
•	 Анамнестичните	данни	се	събират	от	спешния	доболничен	екип,	придружители,	близки	или	от	самия	пациент.	Те	трябва	да	включват	

обстоятелствата	около	травматичния	инцидент	(характер	на	травмата):		→ Последно	хранене
	→ Локализация	на	болковия	синдром
	→ Хронично	медикаментозно	лечение		→ Придружаващи	заболявания
	→ Наличието	на	алергии.	

•	 Първичният	преглед	и	ресусцитация	включват:		→ Поддържане	на	проходими	дихателни	пътища	→	контрол	и	имобилизация	на	шийните	прешлени;	→ Осигуряване	 на	 адекватна	 вентилация	 (механична	 вентилация,	 добавка	 на	 кислородотерапия,	 иглена	 декомпресия	 при	
тензионен	пневмоторакс	-	лекар);

	→ Циркулаторна	преценка	(венозен	достъп	-	лекар,	кръвоспиране);	→ Преценка	на	неврологичния	стаус	и	цялостно	разсъбличане	на	пациента.	Преценката	на	неврологичния	статус	се	заключава	
в	определяне	на	нивото	на	съзнание:		- Буден;
	- Отговарящ	при	вербални	стимули;	- Буди	се	при	болково	дразнене;
	- Без	отговор	при	стимулация	(кома).•	 Прогресивният	травматичен	шок	е	абсолютно	показание	за	интубация	(лекар)	и	механична	вентилация	-	АМБУ.	

стабилен	/	нестабилен	/	умиращ	/	мъртъв

ПОМПА	
Последно	хранене,
Обстоятелства	около	инцидента,	Медикаментозна	терапия,	
Придружаващи	заболявания,	
Алергии.

3

ТРАВМАТИЧЕН ШОК 
•	 Травматичният	шок	е	обособен	тип,	при	който	големината	на	кръвозагубата	е	главен,	но	не	и	единствен	етиологичен	фактор.	
•	 Чистата	кръвозагуба	под	формата	на	вътрешно	или	външно	кървене	е	най-честата	причина	за	травматичен	шок.Големина и класификация на кръвозагубата при травматичен шок	•	 Кръвозагубата	е	най-честата	причина	за	шоково	състояние	при	травма.	Класификацията	на	големината	на	кръвозагубата	се	базира	

на	клиничната	картина	и	параметрите	на	хемодинамичния	статус.	

А (Аirway) – Поддържане 
на свободно проходими 
дихателни пътища 
•	 Основни	маньоври	за	

дезобструкция	на	дихателните	
пътища	

•	 Техники	за	поддържане	
на	свободно	проходими	
дихателни	пътища	→	Гьодел

B (Breathing) – Осигуряване 
на адекватна вентилация и 
оксигенация 
•	 Кислородотерапия	-	маска	с	

максимален	кислороден	дебит	
•	 Поставяне	на	пулсоксиметър	
•	 При	тежък	респираторен	

дистрес	→	механична	
вентилация	(АМБУ)

C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп 
•	 Периферен	пулс	
•	 Капилярен	феномен	
•	 Артериално	налягане	
•	 Шийни	вени	
•	 Контрол	над	външно	кървене	
•	 Венозен	достъп	–	две	периферни	венозни	линии	с	голям	лумен	(лекар	ПСС)	
•	 Интравенозен	течностен	болус	на	място	единствено	при	забавяне	на	екипа	(лекар	ПСС)

•	 Определяне	на	вероятната	етиология	на	шока

2. Приоритетен бърз транспорт за всички пациенти в шок •	 Всички	пациенти	в	шок	трябва	да	бъдат	транспортирани	възможно	най-рано,	като	някои	от	гореописаните	действия	се	извършват	
или	продължават	по	време	на	транспорта.	

Клас I Клас II Клас III Клас IV
Кръвозагуба	(ml) ≤	750 750	-	1500 1500	-	2000 ≥	2000
Кръвозагуба	(%	от	ОЦК*) ≤	15 15	-	30 30	-	40 ≥	40
Пулс <	100 >	100 >	120 ≥	140
Артериално	налягане нормално нормално понижено понижено
Пулсово	налягане нормално/повишено понижено понижено понижено
Дихателна	честота 14	-	20 20	-	30 30	-	40 <	35
Уринен	дебит	(ml/h) ≥	30 20	-	30 5	-	15 анурия
Ментален	статус лека	възбуда умерена	възбуда възбуда	и	объркване летаргияПредполагаема	посттравматична	кръвозагуба	по	телесни	области	и	тип	фрактури	в	ml.ТИП НА ФРАКТУРАТА 

КРЪВОЗАГУБАРебра
100	до	200Коляно	
~	300	(200	до	500)Ходило
~400Мишница,	предмишница
~400	(200	до	1000)Закрита	черепно-мозъчна	травма
~400Прешлени	
~700	(500	до	1500)Подбедрица
~	800	(500	до	1500)Открита	фрактура
+	800Бедро
~1200	(1000	до	2500)Гърди/Корем
~1200	(1000	до	3000)Таз
>1300	(1300	до	5000)Открита	черепно-мозъчна	травма
~1600

2

3.	Диференциална	диагноза	
•	 Централна нервна система - травма, инсулт, гърчове, инфекция •	 Сърдечно-съдова и дихателна система – аритмия, хипо-/хипертензия, шок, хипоксия 

!!!	 Не	 оценявайте	 и	 не	 причислявайте	 прибързано	 състоянието	 като	 алкохолна	 интоксикация	 без	 да	 отхвърлите	
други	значими	етиологични	причини	за	комата,	съпътстващи	или	комплексни	увреди	–	травма,	инсулт,	отравяне	и	
диабетици	в	комбинация	с	алкохолна	интоксикация!

ДОБОЛНИЧНО	ПОВЕДЕНИЕ	
1.	Начална	бърза	преценка	– до 5 секунди

А	–	Поддържане	на	свободно	проходими	дихателни	пътища	
•	 Преценка за свободно проходими 

дихателни пътища и дихателни движения •	 При съмнение (GCS < 9 точки или липса на протективни рефлекси) – интубация (Гьодел) 

B	–	Преценка	и	
поддържане	на	
дихателната	функция	
–	кислородотерапия	
или	механична	
вентилация	

C	–	Оценка	и	поддържане	на	
циркулацията	–	венозен	достъп	(лекар)•	 Проверка на пулса и артериалното 

налягане 
•	 Поддържане на артериалното налягане – течностен болус при хипотензия 

(лекар ПСС)

 → Кислородотерапия при проходими дихателни пътища  → Интравенозен достъп (лекарПСС), проба за глюкозно ниво в кръвта  → Сърдечен монитор и пулсоксиметър

2.	Първична	преценка	-	потвърждение	на	безсъзнанието/протекция	на	шийния	гръбнак	(мануална	имобилизация):

Пъвоначално	състояние – диагноза на комата: → движение, звуци, говор, кожа, белези за травма, позиция 
 → оценка на околната среда 
 → общо впечатление за пациента 
 → побутване, въпрос „как си?” 
 → отговор на вербален и болков стимул. 

Не реагира, запазено дишане, поддържа дихателни пътища

Не реагира, липсва пулс 
и дишане CPR

3.	Ресусцитация	и	животоспасяващи	интервенции:

4.	Вторична	преценка	и	действия:

Витални белези
 → Дишане;
 → Пулс; 
 → Артериално налягане;
 → Телесна температура;
 → Зеници;
 → Общ преглед (белези за травма).

Неврологичен статус
 → дихателен модел (ритъм, честота, дълбочина);  → моторна активност; 
 → вербален и моторен отговор на стимули (вербални и болкови); → дефицит;
 → рефлекси. 

 → Поддържане на дихателните пътища, дишането и циркулацията  → Решение за пълна гръбначна имобилизация с висока степен на подозрение за шийна травма при всички пациенти с неизвестна етиология на комата и при тези с травма 

Бърз	 приоритетен	 транспорт	при	 всички	 пациенти	 в	 кома	 с	максимално	 време	 на	 място	 10	минути.

•	 Диабет – хипо-/хипергликемия •	 Токсикологични състояния – лекарства, наркотици•	 Околна среда – газове, хипо-/хипертермия 
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Обмяна на опит

В района на на база “Алеко”, Витоша щатните служители на Планинската спасителна служба 
при БЧК от София и Самоков организираха надграждащо обучение по първа долекарска помощ.

Обучител беше д-р Едмонд Йорданов, който представи две тежки състояния, срещани при 
инциденти в планината - безсъзнание и травматичен шок.

Темите бяха предварително подготвени от екип лекари - планински спасители във вид на 
алгоритъм за работа, включващ разпознаване на симптомите, причини, начини за оказване на 
помощ в зависимост от състоянието на пострадалия.

1 юни 2020 г. 

БЕЗСЪЗНАНИЕ

•	 Съзнанието е състояние, при което индивидът има представа за собствената си личност и за окръжаващата го среда. 
•	 В състояние на безсъзнание (количествено нарушение на съзнанието) индивидът не отговаря на заобикалящите го стимули 

(вербални, физикални, дори силна болка). Нарушени са състоянието на будност и емоциите, липсва представа за собствената 
личност и околната среда.
Комата е крайно отклонение от нормалното състояние на съзнание, при което пациентът не може да бъде събуден и не реагира на 

въздействието на никакви външни стимули.
Етиология	
Етиологични причини за кома:

 → Алкохол 
 → Медикаменти
 → Наркотични вещества
 → Токсини
 → Хипогликемия, хипергликемия

•	 Анамнезата се снема от придружители, свидетели или от спешен екип. •	 Необходимо е получаването на данни за предшестващото комата състояние:  → Внезапно/постепенно се е стигнало до безсъзнателното състояние? → Данни за травма? 
 → Скоро развили се заболявания?
 → Наследствена обремененост?
 → Прием на медикаменти и злоупотреба с наркотични вещества? → Данни за околната среда на мястото на инцидента (престой при ниски или високи температури). → Придружаващи хронични заболявания (диабет, бъбречна недостатъчност, чернодробна цироза)? → Наличие на системни симптоми – фебрилитет, втрисане, гадене, повръщане, загуба на тегло? •	 Прегледът на личните вещи на пострадалия също може да спомогне за определяне на специфичната причина – опаковки от 

медикаменти, лични и други документи, предсмъртно писмо и т.н.

 → Давене
 → Епилепсия
 → Мозъчен кръвоизлив, интрацеребрален кръвоизлив → Мозъчен инфаркт (инсулт)
 → Хистерия

Оценка	на	пострадалия
1.	Анамнеза
•	 Начало – постепенно или внезапно? •	 Анамнеза	за	травма? 
•	 Околна среда – спринцовки, кръв около болния, опаковки от лекарства, мирис – амоняк, ацетон, газ? 
•	 Анамнеза за злоупотреба с алкохол и наркотични вещества? •	 Излагане на вредни фактори на околната среда – токсични, температурни? •	 Придружаващи заболявания – диабет, епилепсия, сърдечно-съдови? •	 Приемани лекарства и алергия? •	 Лични и други документи и вещи – взема се всичко, което е от значение, с вас до болничното заведение! 2.	Физикално	изследване	
•	 Витални белези, включително температура на тялото. •	 Ниво на съзнание (Glasgow Coma Scale) •	 Зеници (големина, реакция, еднаквост) •	 Мирис, дъх на пациента 
•	 Ригидност при болка, неврологичен дефицит, патологичен дихателен модел? •	 Белези за травма? 
•	 Белези от убождане с игла (наркомания)? 

 → Травма
 → Хипо- и хипертермия
 → Хипоксемия/шок/аритмии/

хипертония
 → Инфекция 
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ШОК – КЛАСИФИКАЦИЯ. ТРАВМАТИЧЕН ШОК
•	 Шокът	представлява	остра	циркулаторна	недостатъчност,	водеща	до	тъканна	хипоперфузия	и	дисфункция	на	жизненоважни	органи.	
•	 В	основата	на	тази	циркулаторна	недостатъчност	стои	дисбаланса	между	кислородната	доставка	и	клетъчните	кислородни	нужди.	В	

този	аспект,	шокът	се	разглежда	като	остро	нарушение	на	кислородния	транспорт.	Динамиката	на	шоковото	състояние	се	изразява	
в	прогресиращ	клетъчен	кислороден	дефицит,	водещ	до	остра	недостатъчност	на	клетъчния	енергиен	процес.	

•	 Колкото	е	по-тежка	причината	довела	до	развитието	на	шок,	толкова	по-голяма	е	и	неговата	тежест.	
•	 Шокът	е	обратимо	състояние	при	установена	ранна	диагноза	и	адекватни	ресусцитационни	мерки.Класификация на шока:

Анамнеза	
за	вероятна	
причина

ПОВЕДЕНИЕ НА ДОБОЛНИЧНИЯ ЕКИП 
1. Начална бърза преценка 
•	 Кратък	преглед	(3-5	секунди)

	→ Съзнание
	→ Говор	/	звуци
	→ Спонтанни	движения	
	→ Цвят	на	кожата
	→ Видима	асиметрия
	→ Външно	кървене	

•	 Определяне	на	първоначалното	състояние		

•	 Кратка	анамнеза	от	пациент	/	близки:

Вид на шока Хиповолемичен Травматичен Дистрибутивен Кардиогенен Обструктивен
Причина 	→ Кървене

	→ Дехидратация
	→ Течностна	загуба
	→ Изгаряне
	→ Панкреатит

Тежка	травма	с	или	
без	кръвозагуба

	→ Септичен	-	тежка	
инфекция

	→ Анафилактичен	
(алергичен)	шок

	→ Неврогенен	-	лезия	
на	гръбначния	мозък

	→ Интоксикация

	→ Масивен	
миокарден	
инфаркт

	→ Аритмии
	→ Клапни	
нарушения

	→ Тензионен	
пневмоторакс

	→ Перикардна	
тампонада	
пневмоторакс

	→ Масивна	
белодробна	
емболия

Критерии за шок:

Систолично	артериално	
налягане	<80	mmHG

Систолично	артериално	
налягане	80-100	mmHg

ШОК

Нарушено	съзнание

Студена,	бледа	и	влажна	кожа	
(топла	при	септичен	шок)

Пулс	>	100	у/мин

Активно	кървене

Глазгоу	кома	скала

стабилен	/	нестабилен	/	терминален

	→ Алергия	
	→ Медикаменти	
	→ Съпътстващи	заболявания	

	→ Последно	хранене	
	→ Обстоятелства	около	инцидента	
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Издава: дирекция “Планинска спасителна служба”; тел: 02 49 23 048; e-mail: pss@redcross.bg; m.maslinkova@redcross.bg; www.pss-bg.bg

IN MEMORIAM

На 17 юни 2020 г. ни напусна д-р Васил Сапунджиев - дългогодишен член и 
над 20 години началник на отряда на Планинска спасителна служба в Дупница.

Д-р Сапунджиев е роден на 17.02.1945 г. и още от ранна ученическа 
възраст е изявен планинар, активен скиор и член на ТД „Рилски езера” на БТС. 

Завършва гимназия в Дупница през 1963 г., а през 1976 г. и 
Стоматологичния факултет на Медицинска академия –  София. Семеен с две 
дъщери.

Д-р Сапунджиев е планински спасител от 1982 г., а през 1985 г. е избран за 
началник на отряда в Станке Димитров (Дупница), пост, на който остава до 
2005 г. Участва лично в организацията и провеждането на множество тежки 
спасителни акции. Отлично познава повечето планини в България. Той е един 
от организаторите и активен участник в трите експедиции на отряда до 

вр. Митикас, Олимп (2001 г.), вр. Мон Блан и вр. Монте Росса, Алпи (2003 и 2004 г.).
В периода 1994 - 1998 г. д-р Сапунджиев е действащ член на Републиканската комисия по планинско 

спасяване (сега Управителен съвет на ПСС). Дейността му като лекар-планински спасител не прекъсва 
до 2016 г. Участва в ежегодните семинари на лекарите - планински спасители и Лекарската комисия към 
ПСС. Награждаван многократно с всички почетни отличителни знаци на Планинска спасителна служба.

През 2018 г. е избран за Почетен гражданин на Дупница.
Д-р Сапунджиев оставя незабравима следа в историята на Планинското спасяване.


