
 

 

  

 

 

 

 

Приключиха обученията по проекта ПУЛСС за 2019 г. 

 

От 25 ноември до днес курсовете успешно преминаха 442-ма от 

работещите във всички центрове за спешна помощ на територията 

на страната 

От старта на обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 

„Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до 

днес, 20 декември, курсовете успешно преминаха 442-ма от работещите във 

всички центрове за спешна помощ на територията на страната. Обучени 

бяха 97 лекари, 110 медицински сестри и акушерки, 73 фелдшери и лекарски 

асистенти, 11 парамедици и 151 шофьори на линейки. Тази седмица в 

рамките на петдневно обучение нови теоретични и практически знания 

усвоиха екипи от центровете за спешна медицинска помощ в Благоевград, 

Видин, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Монтана, Плевен и 

София.  

Обученията по ПУЛСС се провеждат в Националния център за обучение и 

квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са 

водещи наши лекари с богат професионален опит. За изпълнител на 

обучението, след проведена процедура по реда на ЗОП, беше избрана 

Университетска болница „Пирогов“. 

Първото за 2020 г. обучение по проекта ще стартира на 6 януари и ще 

продължи до петък, 10 януари. В този период петдневни практически и 

теоретични курсове ще преминат общо 120 души - екипи от центровете за 

спешна помощ в Разград, Русе, Силистра, Шумен, Добрич, Търговище, 

Велико Търново, Монтана, Видин, Плевен, Варна и София. 



Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-

3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ 

в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е 

подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез 

инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 

млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. 

*на снимките:  
1. Д-р Христо Юруков, реаниматор в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", преподава на 

екипи от центровете за спешна медицинска помощ в Пазарджик, Пловдив и София 

осигуряване на дихателните пътища със субработещи устройства и с 

орофарингеални въздуховоди, аспирация, преместване и поставяне на пациент с 

травма върху носилка (гръбначна дъска); 

2. Д-р Виктор Несторов, анестезиолог-реаниматор в Клиниката по детска 

анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", преподава на екипи от 

ЦСМП-София; 

3. Д-р Десислава Иванова от Клиниката по интензивно лечение на УМБАЛСМ "Н. 

И. Пирогов" и екипи от центровете за спешна медицинска помощ във Видин, Велико 

Търново и Габрово демонстрират канюлиране на периферни вени; 

4. Д-р Вера Иванова от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ преподава на екипи от 

центровете за спешна медицинска помощ в София и Пловдив осигуряване на 

дихателна проходимост и интубация. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/УМБАЛСМ-Н-И-Пирогов-280817848628824/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDnvACrnhxPo264LoarnLXwoIh9d6NhiGPXu2XGe_WoM3UzNUf2CThaQj8O6PIXfASRMk-zo-_--6ogM35k3sBoncgEtsohnznaC1xHInJVXp5f0aMG8gI4qiS6wCb4Oq0CWe4r_H7ph3P0yQzMXtr9CI_Rqy6iDmI6vPeSz1iTdI9ICEnDNb6A-O8lyUqaZ-fiz09N_zLrJhz8AqsZwNS0unVamkhriLqh0NyFbKhTLzNfhpZNsc6z8U8Yg1qjZKQ5Go1hkOK75wtBMuozyo0DJRoKU_Awp2MkUAhMpHP8V6zjU59l_R2KMrPNbkToZFt6ZtnTTU9kUTQeHX-osH6TLrQ3hflsnIUGOx4A&__tn__=K-R
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https://www.facebook.com/УМБАЛСМ-Н-И-Пирогов-280817848628824/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyNBcDVqa6DNkSyE2aWU53CT-hmh3rNz4tW1T7tV6dynypVuplOUzAeq5qXVxI_h4mYg1QGH8v1vOX1mA9M8C7QIePQ5hafLe6pnunceuNAyzeyppuh0AByZw2ukYoiT7zvTy5BuP2oJrakWs-4pNwj5br5ABqykXhdL5hWf9UjpeZj7LY6efDiXU_jNMiXBhLlDSPhvoQk9KyEIvAwzkwuMo4_UCmi1nSWDQLTUJ7SqrYvGVhsxtuEEFyFXhTHoXVNoDgFvpIrs-jVpOcCisbYZT_62R5YiEdBU757TVBJ8tRtHfhHT0IMoIlKE2zYUAy062P_s1VSUHgzJoOMWfubVkx&__tn__=K-R
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