


• Организатор – Академия Първа Помощ

• Екип от ентусиазирани млади лекари с над 200 проведени 

обучения по първа помощ

• Детската програма за обучение по първа помощ е 

авторска програма, като цели да възпита придобиване на 

безопасно поведение и развиване на основни практически 

умения за оказване на първа помощ

• Обучението включва кратка лекционна и атрактивна 

практическа част, която всяко дете изпълнява самостоятелно



• Обучението по първа помощ за деца се възприема лесно, 

бързо и с интерес от подрастващите;

• Познанията по първа помощ носят увереност и 

самочувствие в отделния индивид, че може да се справи в 

критична ситуация;

• Тези познания могат да спасят човешки живот!



Теоретична част :

• Как да се предпазим от най-честите инциденти? 

• Как да се обадим на бърза помощ, ако се наложи?

• Какво трябва да има в моята аптечка?

• Какво да направим при пострадал в безсъзнание?

• Как да постъпим при счупен крак или ръка?

• Какво да направим при удър по главата ?

• Какво да направим при силно кървене?

• Какво да направим при задавяне?





Практическа част : 

• Поставяне в странично стабилно положение -

общоприета техника в световен мащаб. Лесно изпълнима 

от деца. Прилага се при пострадал в безсъзнание.

• Симулация на телефонен разговор с бърза помощ -

ще задаваме въпроси и ще очакваме децата да опишат 

състоянието на пострадалия.

• Съдържание на аптечка - ще покажем всичко, което се 

съдържа в аптечката, как се казват и за какво се използват 

отделните пособия (марли, бинтове, триъгълна кърпа, 

лепенки, ръкавици и др.)

• Обездвижване/шиниране на горен и долен крайник -

всяко дете ще изработи шина от подръчни материали и ще 

имобилизира другарче.

• Овладяване на кървене - всяко дете ще научи и 

приложи техника на кръвоспиране, ще се научи как да 

различава различните видове кървене.





Лице за контакт: д-р Витан Витанов

Телефон:  +359 888 892 227

E-mail: academy.firstaid@gmail.com

Сайт : https://academyfirstaid.com/
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