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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
 
Проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС 
(Практически увод в лечението на 
спешните състояния) на Мини-
стерството на здравеопазването се 
изпълнява в рамките на Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013”.  
 
Проектът стартира на 10 юли 2009 г. и 
се предвижда да приключи на 10 
декември 2013 г. Общата му про-
дължителност е 53 месеца. 
 
Общата стойност на проекта е 6 258 
653, 64 лева.  
 
 
1.1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА : 
 

• Подобряване качеството на 
предоставяната спешна медицинска 
помощ, особено на уязвими групи от 
населението, чрез подобряване зна-
нията и уменията на персонала на 
спешната медицинска помощ. 
 

• Проектът изпълнява мерки, 
насочени към повишаване профе-
сионалния капацитет и въвеждане на 
добри клинични практики в сферата 
на спешната медицинска помощ. 
 
 
1.2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 
 

• Изготвяне на анализи и бази 
данни за подкрепа на процеса на 
обучение на персонала на спешната 
медицинска помощ; 

• Изготвяне на протоколи за кли-
нично поведение в спешната меди-
цина; 

• Проучване и прилагане на добри 
европейски практики в сферата на 
спешната медицинска помощ; 

• Разработване на програма за 
обучение, осигуряваща надграждащи 
знания и умения на целия 
медицински персонал в сферата на 
спешната медицинска помощ; 

• Графично оформление и 
отпечатване на протоколи за 
клинично поведение в спешната 
медицина; 

• Изготвяне на интердис-
циплинарен медицински стандарт по 
спешна медицина; 

• Разработване и внедряване на 
електронна страница за над-
граждащо обучение по спешна 
медицина - рубрика в интернет 
страницата на МЗ; 

• Обучение на персонала от 
центровете за спешна медицинска 
помощ; 

• Доставка на хардуер и 
софтуер за надграждащо обучение и 
манекени за обучение; 

• Осигуряване на публичност на 
дейностите по проекта. 
 
 
1.3. ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ 
 

• Разработени материали за 
подкрепа на процеса на обучение на 
персонала на спешната медицинска 
помощ:  
 
� Анализ на потребностите от обу-
чение; 
� База данни на персонала в 
спешната помощ и квалификация;  
� База данни за преподаватели в 
областта на спешната медицина;  
 

• Проучване на добри евро-
пейски практики в сферата на 
спешната медицинска помощ в 
четири държави;  
 

• Разработени програми за обу-
чение, осигуряващи надграждащи 
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знания и умения на целия медицински 
персонал в сферата на спешната 
медицинска помощ:  
 
� учебна програма за лекари – 40 
часа (5 дни);  
� учебна програма за медицински 
специалисти – 40 часа (5 дни);  
� учебна програма за шофьори – 20 
часа (3 дни); 
 

• Изготвен Сборник от детайлни 
протоколи (алгоритми) за клинично 
поведение в спешната медицина и 
Наръчник  - джобен формат, в тираж 8 
000 бр. – по следните теми: Без-
съзнание, Шок, Политравма, Черепно-
мозъчен травматизъм, Трав-матизъм 
на гръбначен стълб, Мозъчно-съдов 
инцидент, Менин-геален синдром, 
Гърчове, Остра гръдна болка, Остър 
инфаркт на миокарда, Хипертензивна 
криза, Сър-дечна аритмия, Остра 
диспнея, Остър белодробен оток, 
Астма-криза, Белодробна тромбо-
емболия, Обострена хронична бело-
дробна болест, Остри инфекции на 
горни дихателни пътища, Спешни 
усложнения при диабет (кетоацидоза, 
хиперосмоларна кома, хипогликемия), 
Фебрилен синдром, Изгаряне, Остра 
коремна болка, Хеморагия от горен 
храносмилателен тракт, Бъбречна 
колика и Спешен транспорт. 
 

• Разработена електронна стра-
ница за надграждащо обучение по 
спешна медицина - съдържа инфор-
мационни материали, разработени за 

целите на проекта и методологична 
информация за медицински 
специалисти и за специалисти извън 
системата на здравеопазването, с 
линк към интернет страницата на МЗ.  
 

• Избран изпълнител за 
провеждане на обучение на 
персонала от центровете за спешна 
медицинска помощ - най-малко 6 500 
души: 1 500 лекари, 2 500 
медицински специалисти, 2 500 
шофьори и друг персонал.  
 

• Доставка на висококачествени 
манекени: в УМБАЛСМ „Н. И. 
Пирогов”  е доставена цялостна 
система за ресусцитация, допъл-
нителни структури и консумативи за 
използването на  манекените. 
 
 
1.4. ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
 

• В 28-те Центрове за спешна 
медицинска помощ и 9 лечебни 
заведения предстои да бъдат 
доставени манекени за придобиване 
на основни умения. 
 

• Изготвяне на интердисцип-
линарен медицински стандарт по 
спешна медицина. 
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2. РАЗРАБОТЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА 
 
2.1. АНАЛИЗ НА СЕГАШНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 
ОТ ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В 
СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 

Анализът е изготвен от д-р Златка 
Атанасова през 2010 г. В него се 
очертава сегашното състояние на 
потребностите от обучение на 
персонала в спешната медицинска 
помощ и как да бъде подкрепена 
подготовката на обучителния процес 
на целия персонал от спешната 
медицинска помощ.  
 

Докладът има за задача да проучи, 
установи и покаже сегашното със-
тояние на извършването на 
обучение на персонала в спешната 
медицинска помощ, правната уред-
ба, организацията и финансирането, 
на базата на което да направи 
налагащите се изводи и да отправи 
необходимите препоръки, свързани 
с обучение на персонала в спешната 
медицинска помощ.  
 

Анализът на потребностите от 
обучение включва проучване на 
всяка категория работещи в ЦСМП – 
лекари, медицински специалисти 
(фелдшери, медицински сестри, 
акушерки) и шофьори, както и 
достигнатото от тях образователно 
ниво, квалификация и минали 
обучения. Отчетена е както възрас-
товата, така и професионалната и 
квалификационна структура на 
персонала, с оглед стратифицирано 
и специфично фокусирано опре-
деляне на конкретните потребности 
от обучение, особености и пер-
спективи на работещите за дълго-
трайност на прилагане на наученото. 
 
Докладът се състои от 40 страници и 
съдържа: Резюме, Въведение, 

Анализ на сегашното състояние: 
персонал и обучение, правна уредба, 
организация и връзки и вза-
имодействия в системата, Финан-
сиране, Заключение, Препоръки, въ-
ведени съкращения и използвана 
литература. 
 

Пълният текст на анализа може да 
бъде прочетен тук:  
 

http://www.mh.government.bg/Articles.
aspx?lang=bg-
BG&pageid=468&categoryid=4662&arti
cleid=2568 
 
 
2.2. ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИ 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В 
СФЕРАТА НА СПЕШНАТА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 
Проучването е осъществено през 
2010 г. от авторски колектив в 
състав: д-р Тодор Юнаков, д-р 
Румяна Чупетловска и д-р Ангел 
Ангелов. Съдържа сравнителен ана-
лиз на практиките за осъществяване 
на спешна медицинска помощ в 
страните – членки на ЕС, с оглед 
очертаване на общите тенденции в 
развитието на СМП и нейното хар-
монизиране в рамките на ЕС. Про-
учени са добрите европейски 
практики в сферата на спешната 
медицинска помощ в Германия, 
Италия, Словения и Франция. 
 

При изготвянето на доклада са 
използвани източници като офи-
циални доклади на Световната здра-
вна организация и Европейската 
комисия, както и официални нор-
мативни документи на системите за 
СМП в съответните държави, научни 
публикации и др. 
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Анализът е изготвен на 47 страници 
и съдържа: Въведение, Основни 
области за сравнителна оценка на 
системите за спешна медицинска 
помощ на държавите - членки на ЕС, 
Преглед на медицинските практики в 
извънболничната спешна меди-
цинска помощ в отделни страни -  
членки на ЕС (Германия, Италия, 
Словения и Франция), Препоръки, 

Заключение  и използвана 
библиография. 
 

Пълният текст на проучването 
можете да бъде прочетен тук:  
 

http://www.mh.government.bg/Articles.
aspx?lang=bg-
BG&pageid=468&categoryid=4662&arti
cleid=2568

 
 
2.3. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 
 
2.3.1. Информационен банер по 
проекта 
 

 
 
 

2.3.2. Дипляна по проекта 
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2.3.4. Плакат по проекта 
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3. СЪБИТИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА 
 
3.1. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТА 
НА ПРОЕКТА 
 
Първата пресконференция за по-
пуляризиране целите на проекта се 
проведе на 8 октомври 2012 г. в 
Конгресен център, Зала №1 на Хотел 
„Шипка” в София. Тя бе открита от 
министъра на здравеопазването 
Десислава Атанасова, Милена Гри-
горова – държавен експерт в Отдел 
„Проекти и програми” на МЗ и 
ръководител на проекта, и доц. д-р 
Стоян Миланов, заместник-директор 
в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и главен 
координатор на обучението на кад-
рите на спешната помощ. 
 

 
 

В събитието за информация и 
публичност участваха 78 поканени 
представители на: 

• Ръководство на МЗ и членове на 
екипа по проекта; 

• Директори на Центрове за спешна 
медицинска помощ в страната; 

• Директори и специалисти от го-
леми държавни болници в стра-
ната; 

• Браншови организации, сдру-
жения и заинтересовани страни в 
сферата на здравеопазването; 

• Журналисти от национални печа-
тни и електронни медии и специ-
ализирани здравни сайтове и 
интернет портали. 

 

„С осъществяването на проекта 
ПУЛСС ние гарантираме постигането 
на стратегическата си цел – реално 
подобряване качеството на спеш-
ната медицинска помощ като ключов 
елемент за издигане нивото на 
цялото ни здравеопазване”, каза 
министърът на здравеопазването 
Десислава Атанасова на прескон-
ференция по повод реализирането 
на проекта „ПУЛСС – Практически 
увод в лечението на спешните 
състояние“.  
 

Проектът ПУЛСС е на стойност 6 258 
653 лв. Той се реализира с финан-
совата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Основната му цел е 
подобряване качеството на предо-
ставяната спешна медицинска по-
мощ чрез подобряване знанията и 
уменията на персонала на спешната 
медицинска помощ, както и чрез 
въвеждане на добри клинични 
практики в тази сфера. В рамките на 
ПУЛСС до края на 2013 г. предстои 
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да бъдат обучени над 6500 лекари, 
медицински специалисти и шофьори 
във всички 28 центрове за СМП и 
техните филиали в страната.  
 
„След края на този проект всички 
работещи в сферата на спешната 
медицина ще придобият нови знания 
и умения, по-голяма увереност и 
професионализъм, от което ще 
спечелят хората, за които работим – 
българските пациенти“, подчерта 
министър Атанасова. 
 
Тя отбеляза, че България е една от 
16-те страни – членки на ЕС, в която 
освен че е осигурен свободен 
достъп на всички лица до спешна 
медицинска помощ, в болничните 
структури не се изисква доплащане 
за оказване на спешна медицинска 
помощ. България също така е и сред 
страните с висок процент на налични 
линейки тип С, съоръжени и 
оборудвани за транспорт, интен-
зивно лечение и наблюдение на 
пациентите. 
 
Министър Атанасова акцентира и 
върху натрупаните в системата на 

спешна помощ проблеми, свързани 
с дефицита на лекари и текучеството 
на кадрите, а оттам и голямата 
натовареност и случаите на заба-
вяне на повикванията. Тя припомни, 
че с цел тяхното решаване Мини-
стерство на здравеопазването пред-
прие редица конкретни стъпки - от 1 
юни т.г. с 18% бяха увеличени 
възнагражденията на всички рабо-
тещи в системата на спешната 
медицинска помощ. Освен това, с 
промени в Наредбата за специали-
зациите,  на лекарите от Спешната 
помощ е предоставена пълна сво-
бода да се записват за специа-
лизации по всички медицински 
специалности.  
 
„С реализирането на започващия 
днес проект ПУЛСС осигуряваме 
възможност на колегите да издигат 
своята квалификация и да имат 
самочувствието на добри специа-
листи, които са в крак с най-
модерните методи за организация и 
дейност на спешните центрове“, каза 
Атанасова. 

 
3.2. ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ В 
РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ 
 
При стартирането на проекта ПУЛСС 
бе направена демонстрация за 
оказване на първа помощ на 
пострадали при различни ситуации в 
Тренировъчния център на 
Университетската многопрофилна 
болница за активно лечение и 
спешна медицина „Н. И. Пирогов”. 
 

„Нашият ресурс от преподаватели, 
професори, доценти и асистенти е 
значителен. Само хабилитираните 
кадри са около 40. И ние имаме 
амбицията и желанието наистина да 
се уеднаквят протоколите, още пове-

че, че сега това, което започва като 
обучение е трансформирано и 
адаптирано към всичките евро-
пейски и международни стандарти. 
Освен това манекените, предо-
ставени за обучението по прак-
тическата част на колегите, които ще 
дойдат на специализации, прак-
тически са последна дума на ви-
соките технологии”, коментира по 
време на демонстрацията проф. 
Димитър Раденовски, изпълнителен 
директор на УМБАЛСП „Н. И. Пиро-
гов”. 
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Той поясни, че стремежът на 
професорите от болницата ще бъде 
да демонстрират на практика най-
доброто от това, което всеки ден се 
прави в УМБАЛСП „Н. И. Пирогов”. 
Целта е кадрите, които са отишли на 
обучение там да успеят да овладеят 
част от маниерите, наложени в 
спешния институт. 
 

 
От своя страна доц. д-р Стоян 
Миланов, заместник-директор по 
лечебната дейност на болницата и 
главен координатор на обучението 
по проекта отбеляза, че обучението 
вече върви, специалистите са 
разпределени по залите и работят. 
Той напомни, че за пореден път 
УМБАЛСП „Н. И. Пирогов” е изпъл-
нител при обучението на кадри по 
спешна медицина. Нещо повече – 
специалистите от спешния институт 
не просто ще си свършат работата, 
но ще го направят на най-високо 
ниво. Сред преподавателите има 5 
професори, 15 доценти, а останалите 
са асистенти.  
 

„Ние гарантираме, че тези хора ще 
бъдат обучени така, че след година 
самите преподаватели да могат да 
кажат: „Ако на мен ми се случи нещо, 
те ще могат да ме спасят”, обеща 
доц. Стоян Миланов. 

 

 
Здравният министър Десислава 
Атанасова имаше възможност на 
място да се запознае как се обучават 
кадрите по спешна медицина по 
проекта ПУЛСС в Тренировъчния 
център на Университетската много-
профилна болница за активно 
лечение и спешна медицина „Н. И. 
Пирогов”. 
 

 

 
Обучаващите се имат възможност да 
тренират върху манекени от пос-
ледно поколение като технология, 
доставени от „Медицинска Техника 
Инженеринг” ООД. 
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3.3. ИНФОРМАЦИЯ В МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТА 
 
3.3.1. Вестник „Стандарт” от 10.10.2012 г. 
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3.3.2. Вестник „24 часа” от 09.10.2012 г.  
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3.3.3. Вестник „Дневен труд” от 09.10.2012 г. 
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3.3.4. Вестник „Монитор” от 09.10.2012 г. 
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3.3.5. Вестник „Сега” от 09.10.2012 г. 
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3.3.6. Вестник „Преса” от 09.10.2012 г. 
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3.3.7. Вестник „Новинар” от 09.10.2012 г. 
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3.3. 8. Zdrave.net от 08.10.2012 г. 
 
http://www.zdrave.net/Portal/news/default.aspx?evntid=qrUczZxdAV4%3d 
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3.3.9. Репортаж в новинарските емисии на ТV 7 
 
http://tv7.bg/news/health/9475102.html 
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3.3.10. Репортаж в новинарските емисии на Дарик радио от 08.10.2012 г. 
 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=974978 
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3.3.11. Участие на министър Десислава Атанасова в Сутрешния блок на „Нова 
Телевизия” от 10.10.2012 г. : 
 
 http://novanews.bg/news/view/2012/10/10/37355/%D1%82%D1%80%D0%B8-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-/ 
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