
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ОКАЗВАНЕ НА 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

 

 
ГЛАВНО ПРАВИЛО: 

 

АКО НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО ДА ПРАВИТЕ НЕ ПРАВЕТЕ НИЩО! 

ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛ.112 
 

Преди да предприемете каквото и да е, ако имате възможност се 

консултирайте с медицинско лице. Дори и съвет по телефона или 

радиостанцията може да бъде животоспасяващ. Винаги, когато има 

възможност се обръщайте към квалифициран медицински персонал. 

Предприемайте действия само ако няма никаква възможност да 

повикате бърза помощ или през времето докато тя дойде и то само ако 

сте уверени, че знаете добре какво правите. 
 

Първата помощ не е точна наука. Това е непосредствената грижа, следваща 

какъвто и да е вид медицинско извънредно положение. Дори и да не сте 

уверени, че болестта или нараняването заплашват живота на пострадалия, 

незабавно извикайте бърза помощ. Не отлагайте търсенето на спешна 

медицинска помощ. Ако ви се наложи да поддържате живота на 

пострадалия докато пристигне медицинска помощ, следвайте следните 

основни правила: 

 
I. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ НАРАНЯВАНИЯ И СЧУПВАНИЯ 
ПРАВИЛА: 
1. Дрехите на пострадалия да се свалят, като се започне от здравата страна. 

2. Ако дрехата е пристегната около раната, тя се изрязва около нея. 

3. При силно кръвотечение с необходимо дрехата бързо да се разреже и разгъне, за да 

открие нараненото място. 

4. При травма на стъпалото или коляното обувката първо трябва да се разреже по 

задния шев и след това при събуването да се освободи петата. 

5. При събличането на дрехите или свалянето на обувката от травмирания крайник той 

трябва внимателно да се придържа. 

6. Разсъбличането на дрехите без особена нужда е нежелателно; освобождава се тази 

част от тялото, където трябва да се извършат необходимите манипулации. 

РАНАТА Е ОТКРИТА УВРЕДА, СЪПРОВОДЕНА ОТ НАРУШАВАНЕ 

ЦЕЛОСТТА НА КОЖАТА И ЛИГАВИЦИТЕ И ПОДЛЕЖАЩИТЕ ТЪКАНИ. 

ПРИ ОКАЗВАНЕТО НА ПЪРВА ПОМОЩ Е ДОСТАТЪЧНО ПОСТАВЯНЕТО НА 

ПРЕВРЪЗКА ВЪРХУ НЕЯ. 

1. Да не пипа раната с ръце, защото върху тяхната кожа има много микроби, способни 

да предизвикат инфекция. 

2. Да не промива раната с вода или с други течности, за да не попадат замърсяващите 

материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана. 

3. Да не изчиства раната от замърсяване със спирт, йод или други дезинфекционни 



средства. 

4. Да се постави стерилна превръзка върху раната. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ 

ПОСТАВЯ ПАМУК ВЪРХУ РАНАТА. 

5. При рани в областта на главата да не се промива раната с кислородна вода, поради 

опасност от попадане и трайно увреждане на очите от нея. 

ПЪРВАТА ПОМОЩ ПРИ СЧУПВАНЕ НА КОСТИ СЕ СЪСТОИ В 

ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА УВРЕДЕНИЯ КРАЙНИК ИЛИ ЗАСЕГНАТА ЧАСТ НА 

ТЯЛОТО 

1. Обездвижване, при което не се използват твърди обездвижващи средства – например 

горния крайник може да се прикрепи към гръдния кош, свит под прав ъгъл в пакетната 

става; долният увреден крайник може да се прикрепи към здравия с различни видове 

меки превръзки - колани, вратовръзки, носна кърпа.  

2. Обездвижване, при което като обездвижващи средства се използват подръчни 

материали: дъски, по-дебели клони или други подходящи в момента дървени, железни 

или пластмасови изделия. 

3. Обездвижване, при което се използват стандартни шини тип "Крамер". 

При установено счупване В РАМКИТЕ НА ОБЕМА НА ПЬРВА ПОМОЩ В 

НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ПРАВИ ОПИТ ЗА НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИТЕ 

КОСТИ. Когато се касае за открито счупване и в раната се показват костни фрагменти, 

не се прави опит за наместването им, а те се покриват само със стерилна превръзка. 

Шините се поставят върху дрехите или предварително се подплатяват, за да не увредят 

кожата. При поставяне на шината е необходимо да се обхванат най-малко две съседни 

стави - под и над счупването. 

Шините се прикрепват към крайниците стабилно с бинт или с триъгълна кърпа, или с 

други импровизирани прикрепващи превръзки. 

При премазване на крайници с или без ампутация на части от тях те се шинират заедно 

с ампутираната част. Това има значение по-нататък за лечението на пострадалите. 

След оказването на първа помощ е необходимо пострадалият да бъде транспортиран в 

лечебно заведение. 

 

II. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОТЕЧЕНИЕ 

 Притискането може да се извърши по следните начини: 

1. Над мястото на нараняването - на такова анатомично място, където кръвоносният съд 

е разположен по-повърхностно и над голяма кост. 

2. С пръст в самата рана върху разкъсания кръвоносен съд, но в този случай съществува 

опасност от инфектиране на раната, което съзнателно се пренебрегва пред опасността 

за живота на пострадалия от кръвоизлива. Има определени анатомични места, където 

може да се извърши кръвоспирането по ръчния способ. Най-подходящи анатомични 

места за ръчно притискане на различните артерии са: 

При нараняване на главата и лицето кръвоизливът може да бъде спрян, като се 

притиска сънната артерия от страната на нараняването. Тя се притиска в шийната 

област върху шийните прешлени с пръстите, като палецът отива назад. При нараняване 

в горната част на горния крайник или в областта на раменната става, където 

кръвотечението може да е по-силно, с пръсти се притиска подключичната артерия 

върху първото ребро, зад стената на ключицата. При кръвотечение от рана в 

подмишницата се притиска подмишничната артерия в областта на мишницата. При 

кръвотечение от дланта се притискат лъчевата или лакътната артерия. При 

кръвотечение от долните крайници се притиска бедрената артерия. То се извършва под 

слабинната гънка, малко по-навътре от средата й. Най-добре е притискането да става с 

юмрук. 



Малки кръвотечения, които се получават при разкъсване на малки кръвоносни съдове, 

могат да бъдат спирани, като върху тях се наложи компресивна (притискаща) 

превръзка. Под превръзката се поставя по-дебело парче марля или бинт, което хубаво 

да притисне разкъсания кръвоносен съд. Компресивната превръзка обикновено се 

прави, когато има малки кръвоизливи в областта на главата. 

Намаляване на кръвотечението при малки кръвоизливи може да се постигне и чрез 

изстудяване в съседство с мястото на разкъсания кръвоносен съд, като поставим мехур 

с лед (кръвоспирането в случая става поради свиване на кръвоносните съдове от студа). 

Съществуват няколко правила, които трябва да се знаят при поставянето на 

кръвоспиращите превръзки: 

1. Правят се само при кръвотечение на крайниците. 

2. Правят се централно над мястото на кръвотечението -при кръвотечение от горен 

крайник - над лакътната става, а при долен крайник - над коляното. 

3. Винаги се правят върху подложка от плат, марля, триъгълна кърпа и други 

4. Трябва да се пристяга до изчезване на периферния пулс или до спиране на 

кръвотечението. Този момент трябва да се отчита правилно, защото при недобро 

притискане се получава венозен застой и вместо да спре, кръвотечението се засилва, а 

при венозен застой и пристягане по-силно от необходимото могат да се получат 

усложнения, даже парализиране на крайника. 

Тъй като при кръвотеченията основната опасност е обезкървяването на жизнено важни 

органи - мозък и сърце, то трябва да се стремим да насочим останалото количество 

кръв главно към тях. Това се постига чрез: 

1. Поставяне на поразените в такова положение, че главата да бъде по-ниско в 

сравнение с краката. 

2. Чрез вдигане на краката нависоко. 

3. Чрез по-пристегнато бинтоваме на краката от периферията към основата им. По този 

начин става изцеждане на кръвта от тях. 

Ако направената превръзка е нагоена с кръв, не я снемайте, а направете друга върху 

нея. 

СПИРАНЕ НА КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ МЕСТА 

Кръвотечение от носа.  

1. Пострадалият да се постави да седне, но не да легне, за да бъде главата му високо. 

2. Пострадалият да притисне с пръсти долната част на носа (ноздрите) в продължение 

на 10 минути. 

З Да се изясни от коя страна (от коя ноздра) изтича кръвта. 

4. Да се постави студен компрес отвън на носа, от страна на кръвотечението. 

5. В носа да се постави памук или марля, напоени с кислородна вода, или ноздрата да 

бъде хубаво тампонирана с марля или памук, макар и сухи. Тампонът може да остане 

до 48 часа, като снемането му трябва да стане внимателно, за да не се предизвиква 

повторно кървене. 

6. Да се внимава да не би тампоните да са поставени само в предната част на ноздрата, 

а кръвта да се спира зад тях и да се стича към гърлото на пострадалия. 

7. Пострадалият да бъде в покой, да не извършва каквито и да било движения. 

8. Няколко часа след кръвотечението пострадалият да не пипа и издухва носа си. за да 

не предизвика ново кървене. 

Забележка: Поставянето на тампон в носа би трябвало да се извършва от медицинска 

лице. 

Кръвотечение от ухото.  

1. Да се притисне с пръст превръзката, която е сложена върху нараненото място. 

Ако кръвотечението е от вътрешната част на ухото: 



1. Да не се слага нищо в ухото. 

2. Да не се запушва ухото с бинт. 

Ако кръвотечението от носа или ухото е предшествано от удар по главата, това може да 

означава счупване в основата на черепа. 

Поставете пострадалия да легне с леко повдигната глава: при кървящо ухо - на страната 

на нараненото ухо. В тези случаи следва: 

- бързо изпращане в болнично заведение при внимателно транспортиране. 

Кръвоповрьщане. Явява се при нараняване или заболяване на хранопровода, стомаха 

или дванадесетопръстното черво. Необходимо е: 

1. Пострадалият да се постави в полуседнало положение. 

2. В областта на корема да се постави мехур с лед. 

3. Бързо да се повика лекар. 

Не трябва да му се дава да поема каквото и да било през устата. 

Вътрешен кръвоизлив. Вътрешният кръвоизлив може да не се появява навън. Той се 

получава при: 

1. Тежки наранявания, които подреждат големи кръвоносни съдове. 

2. При някои болести, които могат да причинят внезапно кръвотечение е корема или 

гръдния кош. Признаци на такова кръвотечение са: 

1. Подуване в областта на кръвотечението. 

2. Силна болка в областта на крьвотечението. 

3. Развитие на шок. 

Поведение при такива пострадали: 

- пълен покой; 

- бързо да се повика лекар. 

 

III. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ /ТЕРМИЧНИ И 

ХИМИЧЕСКИ/ 

 Термични изгаряния 

Долекарската помощ при изгаряне започва с прекратяване действието на високата 

температура. Пострадалият трябва да бъде изведен от зоната на пожара. При запалване 

на дрехите, същите трябва да се загасят. Това може да стане с потапяне във вода или 

обливане с обилна струя, притискане запалената дреха към земята за прекратяване 

достъпа на въздух, засипване с пясък. Могат да се използват платнище или одеало за 

завиване пострадалия и угасяване на дрехите, но не трябва да се забравя, че при 

завиване „през глава" има опасност от задушаване от пушечните газове.  

Достатъчно е покриване на раните със стерилна марля и укрепването й с 1-2 бинтови 

намотки. Тъй като марля в такова количество не винаги е  налице, в такива случаи 

пострадалият се покрива с чиста, изгладена кърпа или чаршаф и се транспортира към 

най-близкото хирургическо отделение. Против болката на пострадалия се дава аналгин. 

При ограничени изгаряния от I степен, при които има само зачервяване на кожата, след 

охлаждане на течаща вода и измиване със сапун кожата се намазва с мехлем - най- 

добре Дефламол. При такива изгаряния добре действа напръскването с Пантенол 

шпрей, препарат който се използва и при слънчеви изгаряния. Това значително 

успокоява болките в зачервената кожа.  

Химическа изгаряния 

Киселините предизвикват сухи, плътни, рязко ограничени некрози. При изгаряния от 

сярна киселина некрозите са кафяво-черни, при солна киселина - сивкави, при азотна 

киселина - жълти, при пикринова киселина - златисто жълти. 

Долекарската помощ при химическите изгаряния цели прекратяване действието и 

намаляване концентрацията на химичния агент. Това се постига чрез обилно промиване 



с вода - под душ или струя. Локално киселините се неутрализират с 2-5 процентов 

разтвор на натриев бикарбонат, а основите с 1 процентов разтвор на оцетна киселина. 

Оказването на първата долекарска помощ при различните видове изгаряния не е 

свързано с много и различни медикаменти. Основното тук е бързото прекратяване 

действието на увреждащия агент.  

 

IV. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ 

Долекарската помощ при общо охлаждане включва преди всичко прекратяване 

действието на студа. Измокрените дрехи по възможност се сменят. Пострадалият 

трябва да бъде завит и затоплен. Самостоятелното придвижване на пострадалия с общо 

охлаждане влошава състоянието му. Затова, в условията на планината, пострадалият с 

общо охлаждане се поставя в шейна и се завива с одеало. За затопляне на пострадалия 

се използват грейки, собствената температура на пострадалия с поставяне ръцете под 

мишниците, масаж с топла суха длан или със суха вълнена ръкавица, затопляне на 

пострадалия до тялото на спасителя. При невъзможност за придвижване може да се 

използва затопляне на място пред огън. На пострадалия се дават топли подсладени 

напитки (чай, кафе). След настаняването му в затоплено помещение трябва да се 

приложи отново масаж, а също така и затопляне в легло с грейка, захранване с топли 

храни и течности. При възможност, затопляне във вана с температура на водата 36 °С 

за 30-40 мин, като температурата се поддържа чрез доливане. Това задължително се 

извършва в затоплено помещение, когато няма възможност за евакуация към болнично 

заведение, поради метеорологични условия или липса на транспорт. При възможност 

пострадалият с общо охлаждане направо се транспортира в затоплен транспорт за 

болница. 

Под действие на ниските температури настъпват и локални промени в тъканите - 

ИЗМРЪЗВАНЕ. Различаваме четири степени на измръзване. При първа степен кожата е 

бледа, пострадалият се оплаква от изтръпване, чувство за убождане с иглички, понякога 

болка. При втора степен измръзване се образуват мехури, изпълнени с жълтеникаво 

съдържание. Образуването на мехурите е съпроводено със значителна болка. При трета 

степен измръзване се уврежда цялата дебелина на кожата, която се умъртвява 

(некротизира). Това е съпроводено със силна болка, обикновено при размразяване. При 

четвърта степен тъканите некротизират в дълбочина заедно с кожата. 

  

V. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДАР 

Слънчев удар 

Началните явления на слънчасването са: 

- отпадналост; 

- главоболие - по-силно или по-слабо изразено; 

- разстройство в зрението - явяват се тъмни петна пред очите и шум в ушите; 

- виене на свят; 

- понякога се явяват разстройство в гьлтането, гадене, повръщане. 

Първата помощ се заключава във вземане на бързи мерки за да се предотвратят 

усложненията: 

1. Пострадалият се отнася на сенчесто, хладно, проветриво място, или поне му се прави 

сянка, за да се избегне по-нататъшното непосредствено влияние на слънчевите лъчи. 

2. Напръсква се със студена вода. 

3. Дава му се да пие течност (по възможност студени). 

4. Дрехите се разкопчават. 

5. Ако дишането или кръвообращението спират, се прибягва до изкуствено дишане или 

непряк масаж върху сърцето. 



След преминаване на първичните явления могат да останат различни общи 

разстройства: сънливост, разбитост, главоболие, жажда, болки в мускулите. 

Срещат се и нервно-психични разстройства. 

Предпазването от слънчев удар изисква: 

1. Да се избягва ненужното стоене на слънце без шапка, 

2. Облеклото в топли, слънчеви дни да бъде леко, светло. 

3. В топли дни да се поемат повече течности. 

4. Болни със сърдечни и бъбречни заболявания и високо кръвно налягане трябва да 

избягват продължителното стоене на слънце. 

Топлинен удар 

Признаците на топлинен удар са: 

- неспокойствие; 

- отпадналост; 

- общо изпотяване; 

- виене на свят; 

- повишаване на температурата; 

- зачервяване на лицето; 

- главоболие; 

- повръщане; 

- ускорен пулс; 

- суха и гореща кожа; 

Необходимо е: 

1. Бързо извеждане на хладно или проветриво място. 

2. Пострадалият да се постави в хоризонтално положение (да легне). 

3. Освобождава се от пристягащи дрехи. 

4. Дават му се студени течности (по възможност). 

5. Напръсква се със студена вода. 

6. При спиране на дишането и кръвообращението се прави изкуствено дишане и непряк 

масаж върху сърцето. 

За избягване на топлинен удар е необходимо да се вземат профилактични мерки: 

1. Помещенията добре да се проветряват, 

2. Работещите в топли, влажни помещения да работят с дрехи, които улесняват 

топлоотделянето. 

3. Да се дават повече течности. 

4. На работещите тежка физическа работа в такива помещения да се дават често 

почивки. 

5. При поява на някои от признаците на топлинен удар, пострадалия веднага да се 

извежда от помещението. 

Леките случаи на топлинен удар минават сравнително лесно и без последици, но 

тежките могат да имат сериозни последици. 

 

VI. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ВЪРХУ ЧОВЕКА 

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в: 

1. Освобождаването на пострадалия, по възможния най-бърз начин от напрежението, 

под което е попаднал.  

2. Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, той се оставя да лежи с разкопчани 

дрехи, като му се осигурява достъп на чист въздух, към носа му се поднася памук, 

напоен с амоняк, а лицето му се измива или напръсква със студена вода. 

3. Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и конвулсивно, или няма 



дишане и пулс, той не следва да се счита за мъртъв, а за изпаднал в състояние на 

клинична смърт, от която може да бъде съживен. За целта се извършва следното: 

а/ освобождаване на тялото от всички стесняващи дрехи и разкопчаване на копчетата; 

б/ разтваряне на устата чрез изместване напред на долната челюст; 

в/да се освободи устата на пострадалия от нечистотии, изкуствени челюсти и др. 

подобни; 

г/ бързо да се осигури проходимост на горните дихателни пътища, като се изтегли и 

задържи езика напред, а главата се наведе назад в максимално възможно положение; 

д/ да се пристъпи към изкуствено дишане, като най-ефикасните от съществуващите 

методи за това са „уста в уста" и .уста в нос"; 

е/ при липса на пулс на пострадалия, се пристъпва и към индиректен масаж на сърцето. 

 При удар от мълния има същите признаци, както при поражение от електрически ток. 

 

VII. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ 

Средства и методи на долекарската помощ при остри отравяния. 

I. При проникване на отровата през устата се извършват следните действия до идването 

на лекаря: 

1. С бъркане с пръст в гърлото или дразнене на последното с дръжка на лъжица се 

предизвиква повръщане. Ако болният е приел отрова със силно химически изгарящи 

свойства (киселини, основи и други подобни вещества), преди предизвикване на 

повръщането да изпие 2 чаени чаши прясно мляко, по възможност примесени с белтъка 

на 1 или 2 яйца, размесени в емулсия с 2 чаени чаши вода.  

2. След повръщането се изпиват последователно няколко чаши вода или при 

възможност смес на вода и медицински въглен (3 супени лъжици медицински въглен се 

смесват в 1 литър вода), след което повторно и бързо се предизвиква по описания по- 

горе начин повръщане. 

3. След обилното повръщане, с което се отстранява отровата от стомаха, на болния се 

дава да изпие 1 чаша вода, смесена с 2 кафени лъжички медицински въглен. 

II. При проникване на отровата през дихателната система се провеждат следните 

мероприятия: 

1. Отровеният незабавно се извежда от обгазената обстановка.  

2. Вън от обгазения район, ако болният е в съзнание, провежда бавно вдишване и 

издишване на чист въздух за намаление концентрацията на отровния газ в алвееларния 

въздух в белите дробове и по-бързо извеждане на последния навън При отравяния с 

въглероден окис се провежда изкуствено дишане (виж по-долу). При отравяне с други 

газове, които увреждат дихателните пътища и белите дробове, не се провежда 

изкуствено дишане с двигателни процедури. 

III. При контакт на отровата с кожата и достъпните лигавици на пострадалия се 

извършва следното: 

1. Внимателно се свалят дрехите от пострадалия и опаковани се изпращат за химическо 

обезвреждане. 

2. Контактните участъци или цялото тяло се измиват с вода и сапун - най-добре под 

душ. 

3. При засягане на очите в първите минути на интоксикацията последните внимателно 

се подлагат тангенциално на умерено сипна водна струя и се измиват от отровата. 

IV. При проникване на отровата през храносмилателната система, след провеждане 

процедурите на почистването й от отровата, при възможност за гълтане се извършва 

следното: 

1. Приемат се през кратки интервали от време средно 15-30 мин по 1 чаша редки 

сиропести негазирани течности или леки чайове с цел да се увеличи количеството на 



отделената урина и заедно с нея да се изхвърли и част от проникналата в кръвта отрова. 

Тази процедура е противопоказна и не се извършва при нефрит (възпаление на 

бъбреците), високо кръвно налягане и болно сърце в период на декомпенсация, както и 

при отравяния с отрови, причиняващи химическо изгаряне на устната кухина и 

хранопровода. 

 

VIII. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УХАПВАНИЯ ОТ ЗМИЯ, КУЧЕ, 

НАСЕКОМО 

Ухапвания от змии у нас, макар и срещащи се рядко, все пак има. Те са изключително 

лятно време. Предимно са на долните крайници. 

При ухапване от змия има местни и общи признаци. Местните признаци на ухапването 

са: 

- на мястото на ухапването се виждат две кървавочервени точки; 

- болка в мястото на ухапването; 

- оток (в началото около мястото на ухапването, а в последствие може да се обхване и 

целия крайник); 

- подуване на лимфните жлези на ухапания крайник. 

Общите признаци са: неспокойствие, световъртеж, отпадналост, гадене, повръщане, 

бледост. Тези явления могат да се дължат и на страх. 

Първата помощ при ухапване от змия обхваща следните мерки: 

1. Прави се пристегната превръзка над мястото на ухапването. 

2. Внимателно се изтриват и измиват със сапунена вода капчиците отрова от и около 

ухапаното място и областта се измива обилно с вода. 

3. Раната се превързва с чиста превръзка. 

4. При силна болка - даване на обезболяващи /аналгин/. 

5. Бързо транспортиране в лечебно заведение, където се поставя противозмийски серум, 

поддържа се сърдечно-съдовата система. 

При ухапване от змия не бива да се изсмуква с уста отровата от ухапаното място. 

Ухапване от куче. Раната при ухапване от куче прилича на разкъсана рана. Тя поначало 

не е много голяма. Рядко бива много дълбока. Главната опасност при нея идва от това, 

че кучето може да е бясно. 

Първата помощ се състои в: 

1. Намазване около раната с йод (внимава се да не се докосва раната). 

2. Превързване със стерилна превръзка. 

3. Бързо транспортиране към болничното заведение. Ухапване от насекомо. На мястото 

на ухапването има: 

- болка; 

- оток; 

- зачервяване. 

Могат да се появяват и общи признаци: отпадналост, световъртеж. 

Първата помощ се състои в: 

1. Изваждане на жилото, най-добре с инструмент (пинсет). То трябва да се хване по 

възможност близо до кожата, за да се избегне впръскването на отровата, останала в 

него. 

2. Поставяне на памук или марля, напоени с разтвор на амоняк или спирт. 

3. Даване на течности. 

4. Даване на болкоуспокояващи средства. 

5. По-късно се поставят студени компреси. 

 



IX. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ПОПАДАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА В 

ОКОТО 

В окото могат да, попадат песъчинки, влакна, метални стружки и др., които имат силно 

раздразващо действие, а ако са замърсени може да се получи и възпаление. 

При попадане на чуждо тяло в окото пострадалият не трябва да го трие, за да не се 

наруши целостта на роговицата, 

Необходимо е да примига няколко пъти във вода, за което се използуват специални 

чашки за очна промивка или да се промие окото със струя чиста вода. 

Ако чуждото тяло не се отстрани по този начин, окото се покрива със суха превръзка - 

марля или чиста кърпа и се търси помощта на лекар. 

 

Х. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗСЪЗНАНИЕ 

- при наличност на празни опаковки на медикаменти около болния и в дрехите му се 

допуска безсъзнание (кома), причинено от отравяне с лекарства; 

- при мирис на алкохол се приема, че се касае за алкохолна кома; 

- при наличие на нараняване по главата се мисли за безсъзнание вследствие черепно- 

мозъчна травма; 

- при болен с високо кръвно налягане или предхождащ порок и внезапно настъпила 

загуба на съзнанието се приема, че се касае за мозъчен удар със запушване на 

кръвоносен съд или кръвоизлив в мозъка; 

- при намиране на пострадалия на силно огряно от слънце място и установяване на 

червено лице се предполага, че е настъпил слънчев удар; 

- при установяване на контакт на пострадалия с електропроводник се приема, че 

съзнанието е нарушено вследствие електрически удар; 

- при намиране на пострадалия в обгазена среда или при отоплително средство с 

непълно горене се мисли за безсъзнателно състояние вследствие отравяне с въглероден 

окис и др. отровни газове; 

- при установяване на висока телесна температура най-вероятно безсъзнанието е в 

резултат на възпалителен процес в мозъка и др. 

При болен в безсъзнание до идването на лекар е необходимо да се извършат следните 

процедури: 

1. Бързо прекъсване действието на причина, която е довела до кома, ако това е известно 

и възможно 

2. Да се постави в легнало положение на гръб, с леко повдигната глава или странично 

легнало положение, за да не се запуши гърлото от отпускане на езика навътре в устната 

кухина към последното. 

3. При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото, за да се 

избегне преминаване на повърнатите материали в дихателните пътища. 

4. При повишена телесна температура на болния се поставят студени мокри кърпи на 

челото. С такива кърпи се обвиват и крайниците. 

5. При студено тяло и крайници и ниска температура болния се завива и леглото се 

затопля с шишета топла вода като се внимава да не се допусне изгаряне (шишетата се 

обвиват с кърпи), понеже болният е с изключена чувствителност и реакция на топлинни 

въздействия. 

6. При нарушение на дишането да се приложи обдишване „уста в уста" (вж. 

съответната глава в правилата) и се приложат други прийоми на изкуствено дишане, 

усвоени в курсовете за помощ и взаимопомощ.  

 

XI. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА 

НАРУШЕНИЯ В ДИШАНЕТО И КРЪВООБРАЩЕНИЕТО 



Основанията да се започне незабавно съживяването на пострадалия са: 

1. Липса на съзнание. 

2. Спиране на дишането (липса на дихателни движения на гръдния кош). 

3. Липса на пулсации на коремните артерии - сънна и бедрена (опипването на 

пулсациите винаги се извършва с втория, третия и четвъртия пръст заедно, поставени 

по протежение на съответната артерия). Мероприятията, които се извършват при 

клинична смърт по същество са едни и същи, независимо от мястото, където се 

провеждат. Тяхната цел е възстановяването на дишането и кръвообращението. 

Ред и последователност на мероприятията: 

1. Осигуряване на свободни дихателни пътища: 

а) освобождаване на шията, гръдния кош и корема от дрехи, колани и други, кои го 

ограничават подвижността им; 

б) почистване устата, носа и гърлото от чужди тела, повърнати материи и кръв. Устата 

се отваря с кръстосани палец и показалец на лявата ръка, а с показалеца на дясната 

ръка, увит в марля или парче плат по механичен начин се забърсва устната кухина, 

докъдето може да достигне пръста.  

в) главата се поставя максимално извита назад със затворена уста.  

2. Незабавно започване на обдишване с издишан въздух от спасяващия. Това се 

осъществява чрез два способа - обдишване „уста в нос" и „уста в уста”. Въпреки, че в 

широките немедицински среди е особено популярен метода “уста в уста", данните от 

експерименталните и клинични изследвания на наши и чуждестранни специалисти 

показват, че метода “уста в нос" е по-ефикасен и следва да е метод на избор. 

3. Възстановяване и подържане на кръвообращението. 

Заедно със започване обдишването, без загуба на каквото и да е време, е необходимо да 

се започне външен или така нар. индиректен масаж на сърцето. Пострадалият се 

поставя по гръб върху твърда подложка. Оказващият помощ застава отстрани на 

пострадалия, прав или на колене, поставя едната си ръка с дланта по оста на гръдната 

кост в долната й половина, като пръстите са повдигнати и не се допират до тялото на 

пострадалия. Другата ръка се поставя върху първата. С прави ръце се извършват 

енергични тласъци, при което се използва и тежестта на горната половина на тялото. 

Целта е гръдната кост да хлътне от 3-5см, при което сърцето се притиска между нея и 

гръбначния стълб и при това се изтласква кръвта от него. Пълненето на сърцето става 

пасивно. Необходимо е да се извършват 60-80 притискания в минута. 

Обдишването и сърдечният масаж трябва да се синхронизират, като на едно 

обдишване да се извършват 5 притискания на сърцето. 

 

XII. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ ХИРУРГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА КОРЕМНАТА КУХИНА 

 

Към острите хирургични заболявания на органите на коремната кухина отнасяме: остър 

апендицит, остьр холецистит, перфорирала язва, остър панкреатит, остро запушване на 

съдовете на червата, инкарцерирани (заклещени) хернии, илеус (сплитане на червата) и 

перитонит, който в повечето случаи се явява като усложнение на някое от тези 

заболявания. 

При острия апендицит в повечето случаи болката започва по целия корем, като 

впоследствие се локализира в дясната долна половина на корема, т.е. в областта на 

апендикса. Тя носи постоянен характер и в първите часове е напълно търпима. 

Острият холецистит се характеризира с болки в областта на жлъчния мехур, т.е. в 

областта на дясното подребрие, тя също носи постоянен характер, но в повечето случаи 

се разпространява към дясната лопатка и дясната надкпючична област. Най-силна и 



нетърпима е болката при перфорираната язва и при острия панкреатит. Болката се 

локализира в горната средна част на корема, а понякога в дясното или ляво подребрие. 

Тя носи остър характер и много често довежда до колапсно състояние и 

кратковременна загуба на съзнанието. Тук бързо нарастват симптомите на острия 

перитонит. 

При илеуса болката носи периодичен характер, т.е. тя е присвиваща и отпускаща, като 

често в зависимост от илеусното състояние тя става твърде силна и нетърпима. 

Запушването на чревните съдове е едно от най-страшните коремни заболявания, 

Болката постепенно нараства и се разпространява по целия корем. 

Друг основен симптом при острите хирургични заболявания е повръщането. Ако при 

острия апендицит, при острия холецистит и перфориралата язва се наблюдава 

еднократно повръщане на стомашно-чревно съдържимо, то при острия панкреатит 

повръщанията са много чести, а понякога достигат до 10 и повече пъти. Болните 

повръщат отначало хранителни материи, а след това чист жлъчен сок. 

При илеусните състояния болните повръщат чревно съдържимо, а при запушване на 

чревните съдове - черно-кафеникави материи. 

Често пъти при острите хирургични заболявания се наблюдава подуване на корема. 

Най-характерен е този признак при илеусните състояния, заклещените хернии, 

запушванията на чревните съдове и общия перитонит. Температурната реакция е също 

така общ признак за острите хирургични заболявания, в основата на които лежи 

възпалителната реакция. В началото на заболяването температурата е повишена до 37,2 

°С, докато впоследствие достига до 38-39 °С. За състоянието на болните с остри 

хирургични заболявания можем да съдим също така и по честотата на пулса. Докато в 

началото на заболяването той е нормален или леко учестен, впоследствие честотата му 

рязко нараства и достига до 100-200 удара в минута. 

Това са някои от най-характерните и общи признаци на острите хирургични 

заболявания на коремната кухина. Като се има предвид, че всяко остро хирургично 

заболяване застрашава живота на болния, то самолечението в домашни условия е 

опасно и противопоказно. Категорично се забранява да се дава на болния храна и 

вода. да се употребяват аналгетици (обезболяващи) средства, а също така 

прилагането на електрически възглавници и топли грейки. 

Всяка болка в коремната кухина сигнализира за някакво заболяване, което изисква 

консултация със съответния специалист. 

При особено тежки състояния, болните трябва да бъдат транспортирани в легнало 

хоризонтално положение в най-близкото медицинско заведение. 


