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ВЪВЕДЕНИЕ 

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна 

медицинска помощ (НЦОКССМП) е юридическо лице на бюджетна издръжка със 

статут на здравно заведение. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към 

министъра на здравеопазването и една от основните му дейности е да проучва 

потребностите от  обучения на работещите в центровете за спешна медицинска помощ 

за осъвременяване и повишаване на професионалните им компетентности. 

В тази връзка е разработена анкета, която има основна цел да проучи интереса 

от обучение за придобиване на квалификация по професия „Парамедик“ сред  

работещите шофьори в центровете за спешна и медицинска помощ (ЦСМП). 

Анкетата не е анонимна и включва 19 въпроса от затворен тип с възможност за 

посочване на един и повече отговори. Въпросите са разработени с цел осигуряване на 

следната информация:  

- Лична информация относно име, възраст, месторабота, сфера на работа и 

професионален стаж в център за спешна медицинска помощ. 

- Информация относно участие в предходни обучения в областта на спешната 

медицинска помощ и други обучения за придобиване на квалификация 

„Парамедик“. 

- Информация за познаването на професията „Парамедик“ и нейните 

квалификационните й степени. 

- Интересът за обучение за „Парамедик“ и по коя степен. 

- Практическите знания на участниците в проучването при оказване на спешна 

медицинска помощ. 

На 08.01.2018 г. анкетата е изпратена до всички центрове за спешна медицинска 

помощ, които са я разпространили сред шофьорите, работещи при тях.  

Срокът за попълване на анкетата бе от 08.01.2018 г. до 07.02.2018. Броя на 

участвалите в проучването е 1842, което е 85 % от всички работещи шофьори в ЦСМП.   
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I. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО 

ПРОУЧВАНЕ  

 

1. Анализ на резултатите на въпрос № 1. „Моля посочете Вашето име и 

фамилия“ 

Първият въпрос е „Моля посочете Вашето име и фамилия“. Въпросът е 

задължителен и на него са отговори всички участници в проучването като са посочили 

името и фамилията си.  

2. Анализ на резултатите на въпрос № 2. „Моля посочете в коя възрастова 

група попадате“ 

Вторият въпрос има за цел да проучи възрастта на служителите в ЦСМП като са 

определени 3 възрастови групи: 

 до 35 години; 

 от 35 до 55 години; 

 над 55 години. 

Всеки един от участниците в прочуването е посочил в коя възрастова група 

попада. Най-голям е броят на шофьорите, попадащи в групата от 35 до 55 години, като 

62 % (1 142) от анкетираните са посочили, че попадат в тази група. 34% (627) шофьори 

са посочили, че са на възраст над 55 години и само 4% (73) шофьори са на възраст под 

35 години (фигура № 1). 

 

Фигура № 1.  Възрастова структура на анкетираните шофьорите, назначени в центровете за спешна 

медицинска помощ 

4% 

62% 

34% 

Възрастова структура на анкетираните шофьорите, 

назначени в центровете за спешна медицинска помощ 

До 35 години 

От 35 до 55 години 

Над 55 години 
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3. Анализ на резултатите на въпрос № 3. „Моля изберете центъра за 

спешна медицинска помощ,  в който работите.“ 

На фигура № 2 е показан броя на шофьорите, попълнили анкетата по 

месторабота. Най-голям е броя на участващите в анкетно проучване от ЦСМП София, 

които са 7,87% от попълнилите анкетата.  

 

Фигура № 2. Брой на шофьорите, попълнили анкетата по центрове за спешна медицинска помощ 

 

4. Анализ на резултатите на въпрос № 4. „Моля посочете в какъв/и екипи 

работите.“ 

На участниците в анкетното е проучване е зададен въпросът да посочат вида на 

екипа в който работят, като им е дадена възможността да посочат реанимационен, 

лекарски,, долекарски, транспортен и всички комбинации межди тях, в случай че 

работят в повече от един екип.   

Фигура № 3 показва видът на екипите, в който работят анкетираните шофьори. 

Основно шофьорите работят в повече от един екип. Общо 59% от анкетираните (1087) 

са посочили, че работят в повече от един екип като от тях 31% (или 18% от общия брой 

анкетирани) са посочили че работят и в четирите вида екипа (реанимационен, 

долекарски, лекарски и транспортен). Съгласно направеното проучване 41% от 

анкетираните шофьори работят в точно определен екип като от тях 16% работят в 

долекарски екип, 13% в лекарски, 9% в реанимационен и 3% в транспортен.  
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Фигура № 3. Вид на екипа, в които работят анкетираните 

5. Анализ на резултатите на въпрос № 5. „От колко време работите в 

ЦСМП?“ 

Следващият въпрос, който е зададен на участниците в анкетното проучване е 

„От колко време работите в ЦСМП?“. 79% от анкетираните шофьори са със стаж над 5 

години, 16% са със стаж межди 1 и 5 години и само 5% са със стаж под 1 година 

(фигура № 4).  
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лекарски екип 

Реанимационен, лекарски и 

транспортен екип 

Реанимационен, долекарски, 

лекарски и транспортен екип 
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Фигура № 4. Трудов стаж на анкетираните шофьори в ЦСМП 

6. Анализ на резултатите на въпрос № 6. „Участвали ли сте в 

провежданите обучения, организирани от Министерството на 

здравеопазването по проект „ПУЛСС - Практически увод в лечението на 

спешните състояния” в периода от 2012 до 2015 година?“ 

Анкетното проучване продължава с въпроса дали участниците са участвали в 

провежданите обучения, организирани от Министерството на здравеопазването по 

проект „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния” в периода от 

2012 до 2015 година.  78% от анкетираните са участвали в обученията по проекта и 22% 

не са участвали (фигура № 5). 

 

5% 

16% 

79% 

Трудов стаж на анкетираните шофьори в 

ЦСМП 

До 1 година. 

От 1 до 5 години. 

Над 5 години. 
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Фигура № 5. Отговори на въпрос № 6 „Участвали ли сте в провежданите обучения, организирани от 

Министерството на здравеопазването по проект „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните 

състояния” в периода от 2012 до 2015 година?“ 

7. Анализ на резултатите на въпрос № 7. „Участвали ли сте в други 

обучения в областта на спешната медицинска помощ и/или други 

обучения за придобиване на квалификация „Парамедик“?“ 

Въпрос № 7 е насочен към проучване на това дали шофьорите, работещи в 

ЦСМП са участвали в други обучения в областта на спешната медицинска помощ и/или 

други обучения за придобиване на квалификация „Парамедик“ (фигура № 6). 

 

78% 

22% 

Участвали ли сте в провежданите обучения, организирани от 

Министерството на здравеопазването по проект „ПУЛСС - 

Практически увод в лечението на спешните състояния” в 

периода от 2012 до 2015 година? 

Да 

Не 

4% 2% 

41% 
53% 

Участвали ли сте в други обучения в областта на спешната 

медицинска помощ и/или други обучения за придобиване на 

квалификация „Парамедик“?  

Да, завършил съм обучение за 

придобиване на квалификация 

„Парамедик“; 

Да, в момента участвам в обучения 

за придобиване на квалификация 

„Парамедик“; 

Да, участвал съм в други обучения в 

областта на спешната медицинска 

помощ; 

Не съм участвал в обучения за 

придобиване на квалификация 

„Парамедик“ и/или други в областта 

на спешната медицинска помощ. 
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Фигура № 6. Отговори на въпрос № 7. „Участвали ли сте в други обучения в областта на спешната 

медицинска помощ и/или други обучения за придобиване на квалификация „Парамедик“?“ 

Само 4% или 73 участници в анкетно проучване са завършили обучение за 

придобиване на квалификация „Парамедик“, 2% или 28 участника в анкетното 

проучване в момента участват в обучение за придобиване на квалификация 

„Парамедик“ и 41% или 762 са участвали в други обучения в областта на спешната 

медицинска помощ. Повече от 50% или 979 участници в анкетно проучване не са 

участвали в други обучения в областта на спешната медицинска помощ и/или други 

обучения за придобиване на квалификация „Парамедик“, като от тях 34%  или 18% от 

всички анкетирани не са участвали в никакви обучения в областта на спешната 

медицинска помощ.   

8. Анализ на резултатите на въпрос № 8 „Запознати ли сте с професията 

„Парамедик“ и квалификационните й степени?“ 

На Въпросът дали сте запознати с професията „Парамедик“ и 

квалификационните й степени 60% или 1114 участници в анкетното проучване са 

посочили „Да“ и 40% или 728 са посочили „Не“ (фигура № 7).  

 

Фигура № 7. Отговори на въпрос № 8 „Запознати ли сте с професията „Парамедик“ и квалификационните й 

степени?“ 

 

9. Анализ на резултатите на въпрос № 9. „Желаете ли да се обучавате за 

парамедик?“ 

Следващият въпрос е анкетното проучване е насочен към проучване на 

желанието за обучение за парамедик сред шофьорите, работещи в ЦСМП. 82% или 

1507 участника в анкетното проучване са посочили, че желаят да се обучават за 

60% 

40% 

Запознати ли сте с професията „Парамедик“ и 

квалификационните й степени?  

Да 

Не 
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парамедик, като от тях 548 или 30% от общия брой анкетирани желаят да се обучават 

по II квалификационна степен, 376 или 20% по III квалификационна степен и 583 или 

32% по IV квалификационна степен. Въпреки високия процент на желаещи да се 

обучават за парамедик, следва да се отбележи че от тях 33% не са запознати с 

професията „Парамедик“ и квалификационните й степени.  

 

Фигура № 8. Отговори на въпрос № 9. „Желаете ли да се обучавате за парамедик?“ 

В резултат на анкетното проучване 18% или 335 от анкетираните са посочили, че 

не желаят да се обучават за парамедик.  

10.  Анализ на резултатите на въпрос № 10 „Познавате ли медицинската 

апаратура и оборудване в линейката?“ 

На въпроса дали познават медицинската апаратура и оборудване в линейката 

79% или 1460 участника в анкетното проучване са отговорили „Да“, 20% или 375 

участника в проучването са отговорили „Да, но не напълно“ и само 1% или 7 участника 

са отговорили „Не“. От посочилите отговора „Не“ няма участник с по-малко от 1 

година трудов стаж в ЦСМП, като преобладаващата част (5 участника) са с повече от 5 

години стаж.  

30% 

20% 

32% 

18% 

 Желаете ли да се обучавате за парамедик? 

Да, желая да се обучавам по II 

квалификационна степен (най-

ниска) 

Да, желая да се обучавам по III 

квалификационна степен 

(средна) 

Да, желая да се обучавам по IV 

квалификационна степен (най-

висока) 

Не желая да се обучавам 
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Фигура № 9. Отговори на въпрос № 10 „Познавате ли медицинската апаратура и оборудване в линейката? 

11. Анализ на резултатите на въпрос № 11. „Ако отговорът на горният 

въпрос е „Да“ или „Да, но не напълно“, моля посочете медицинската 

апаратура и оборудване, с която  можете да работите под наблюдение и 

указание на медицински специалист от екипа“ 

Въпрос № 11 е насочен да проучи в каква степен шофьорите, който познават 

напълно или частично медицинската апаратура и оборудване в линейката,  могат да 

работят с него под наблюдение и указание на медицински специалист от екипа тези 

(фигура № 11). Участниците в анкетното проучване са имали възможността да посочат 

повече от един отговор. Почти всички, а именно 99% от отговорилите на въпрос № 10 с 

„Да“ или „Да, но не напълно“ могат да работят с кислородна инсталация под 

наблюдение и указание на медицински специалист от екипа, 82% могат да работят с 

апарат за кръвно налягане, 74% могат да работят с аспиратор, повече от 50% могат да 

работят с глюкомер и пулсоксиметър, повече от 30% могат да работят с дефибрилатор, 

апарат за изкуственна вентилация и ЕКГ. Само 1% от отговорилите на въпрос № 10 с 

„Да“ или „Да, но не напълно“ са посочили, че не мога да работя с нито едно от 

посоченото оборудване. 

 

79% 

20% 
1% 

Познавате ли медицинската апаратура и оборудване в 

линейката?  

Да 

Да, но не напълно 

Не 
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Фигура № 10. Отговори на въпрос № 11. „Ако отговорът на горният въпрос е „Да“ или „Да, но не напълно“, 

моля посочете медицинската апаратура и оборудване, с която  можете да работите под наблюдение и указание 

на медицински специалист от екипа. 

12. Анализ на резултатите на въпрос № 12 „Запознати ли сте с оборудването, 

медикаментите и консумативите на медицинската и реанимационната 

чанта?“ 

С оборудването, медикаментите и консумативите на медицинската и 

реанимационната чанта са запознати 70% или 1296 от участниците в анкетното 

проучване и 30% или 546 не са запознати (фигура № 11).  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

99% 

74% 

34% 
39% 37% 

57% 
52% 

83% 

1% 

Ако отговорът на горният въпрос е „Да“ или „Да, но не 

напълно“, моля посочете медицинската апаратура и оборудване, 

с която  можете да работите под наблюдение и указание на 

медицински специалист от екипа 

Кислородна инсталация 

Аспиратор 

Дефибрилатор 

Апарат за изкуственна 

вентилация 

ЕКГ 

Глюкомер 

Пулсоксиметър 

Апарат за кръвно налягане 

Не мога да работя с нито едно 

от посоченото оборудване 
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Фигура № 11.  Отговори на въпрос № 12 „Запознати ли сте с оборудването, медикаментите и консумативите 

на медицинската и реанимационната чанта? 

13.  Анализ на резултатите на въпрос № 13 „Запознати ли сте с общите 

техники и действия при спешен пациент – триаж (сортировка), 

първоначална оценка на жизнени показатели и основни техники за 

поддържане на живота (изкуствено дишане, непряк сърдечен масаж и 

др.)?“ 

Сред шофьорите, работещи в ЦСМП е проучено дали са запознати с общите 

техники и действия при спешен пациент, а именно триаж (сортировка), първоначална 

оценка на жизнени показатели и основни техники за поддържане на живота (изкуствено 

дишане, непряк сърдечен масаж и др.). По данни от проучването 91% или 1669 

участника в анкетното проучване са запознати и 9% или 173 участника не са запознати 

(фигура № 12).   

 

70% 

30% 

Запознати ли сте с оборудването, медикаментите и 

консумативите на медицинската и реанимационната чанта?  

Да 

Не 
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Фигура № 12. Отговори на въпрос № 13 „Запознати ли сте с общите техники и действия при спешен пациент – 

триаж (сортировка), първоначална оценка на жизнени показатели и основни техники за поддържане на 

живота (изкуствено дишане, непряк сърдечен масаж и др.)?“ 

 

14.  Анализ на резултатите на въпрос № 14. „Ако отговорът на въпрос 13 е 

„Да“, моля посочете при кои реанимационни действия сте съдействали 

под наблюдение и указание на медицински специалист?“ 

Въпрос № 14 е насочен да проучи в каква степен шофьорите, който познават с 

общите техники и действия при спешен пациент,  са съдействали при извършването йм 

под  наблюдение и указание на медицински специалист (фигура № 13). Участниците в 

анкетното проучване са имали възможността да посочат повече от един отговор. От 

отговорилите с „Да“ на въпрос № 13, 57% са оказвали съдействие при аспирация на 

дихателни пътища, 90% са оказвали съдействие при кислородотерапия, 81% при 

обдишване с маска тип Амбу, 22% при интубация на пациента, 78% при непряк 

сърдечен масаж, 73% при подготовка на система за вливане и 1% не са съдействали при 

нито едно от посочените реанимационни действия. Оказва се, че повече от 75% от 

анкетираните са оказвали съдействие при кислородотерапия, обдишване с маска тип 

Амбум, при непряк сърдечен масаж и при подготовка на система за вливане.  

.  

 

91% 

9% 

Запознати ли сте с общите техники и действия при спешен 

пациент – триаж (сортировка), първоначална оценка на жизнени 

показатели и основни техники за поддържане на живота 

(изкуствено дишане, непряк сърдечен масаж и др.)? 

Да 

Не 



18 

 

Фигура № 13. Отговори на въпрос № 14. „Ако отговорът на въпрос 13 е „Да“, моля посочете при кои 

реанимационни действия сте съдействали под наблюдение и указание на медицински специалист? 

Въпреки, че въпросът е насочен само за тези, които са отговорили на предходния 

въпрос с „Да“, оказва се, че 45% от анкетираните, които не са запознати с общите 

техники и действия при спешен пациент също са оказвали съдействие при 

извършването на реанимационни действия под наблюдение и указание на медицински 

специалист (фигура № 14). От тях 82% или 63 участниците са оказвали съдействие при 

кислородотерапия, 49% или 38 участника в проучването са участвали при обдишване с 

маска тип Амбу, 30% или 23 участника при подготовка на система за вливане, 26% или 

20% участника при непряк сърдечен масаж, 12% или 9 участника при аспирация на 

дихателни пътища и само 5% или 4 участника при интубация на пациента.  

0%

10%
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30%

40%
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60%
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80%

90%

57% 

90% 

81% 

22% 

78% 

73% 

1% 

Ако отговорът на въпрос 13 е „Да“, моля посочете при кои 

реанимационни действия сте съдействали под наблюдение и 

указание на медицински специалист?  

При аспирация на дихателни 

пътища 

При кислородотерапия 

При обдишване с маска тип 

Амбу 

При интубация на пациента 

При непряк сърдечен масаж 

При подготовка на система за 

вливане 

Не съм съдействал при нито 

едно от посочените 

реанимационни действия 
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Фигура № 14. Незапознати с общите техники и действия при спешен пациент, но оказвали съдействие при 

извършването на реанимационни действия под наблюдение и указание на медицински специалист 

Обобщавайки резултатите 94% от анкетираните са оказвали съдействие при 

реанимационни действия под наблюдение и указание на медицински специалист, като  

85% при кислородотерапия, 75% при обдишване с маска тип Амбу, 72% при непряк 

сърдечен масаж, 67% при подготовката на система за вливания, 52% при аспирация на 

дихателните пътища и само 20% при  интубация на пациента (фигура № 15). Не са 

оказвали съдействие при реанимационни действия под наблюдение и указание на 

медицински специалист общо 6% от анкетираните. 
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82% 

49% 

5% 

26% 
30% 

Незапознати с общите техники и действия при спешен пациент, 

но оказвали съдействие при извършването на реанимационни 

действия под наблюдение и указание на медицински специалист 

При аспирация на дихателни 

пътища 

При кислородотерапия 

При обдишване с маска тип 

Амбу 

При интубация на пациента 

При непряк сърдечен масаж 

При подготовка на система за 

вливане 
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Фигура № 15. Съдействали при реанимационни действия под наблюдение и указание на медицински 

специалист сред анкетираните 

15. Анализ на резултатите на въпрос № 15. „Ако отговорът на въпрос 13 е 

„Да“, умеете ли самостоятелно да измервате посочените жизнени 

показатели и да извършвате следните действия при спешен пациент?“ 

Въпрос № 15 е насочен да проучи в каква степен шофьорите, който познават с 

общите техники и действия при спешен пациент, умеят самостоятелно да измерват 

посочените жизнени показатели и да извършват съответните действия при спешен 

пациент  (фигура № 16). Участниците в анкетното проучване са имали възможността да 

посочат повече от един отговор. Повече от 80% от отговорилите на 13 въпрос с „Да“ 

умеят самостоятелно да измерват и проследяват артериално налягане (кръвно 

налягане), да правят изкуствено дишане и да правят външен сърдечен масаж. 

Самостоятелно умеят да умеят да измерват и проследяват сърдечна честота (пулс) 75% 

и да измерват и проследяват дихателната честота – 51% от отговорилите на 13 въпрос с 

„Да“. Не умея самостоятелно да измерват нито един жизнен показател и да извършват 

съответните действия 1% от отговорилите на 13 въпрос с „Да“. 
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Съдействали при реанимационни действия под наблюдение и 

указание на медицински специалист сред анкетираните  

При аспирация на дихателни 
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Фигура № 16. Отговори на въпрос № 15. „Ако отговорът на въпрос 13 е „Да“, умеете ли самостоятелно да 

измервате  посочените жизнени показатели и да извършвате следните действия при спешен пациент?“ 

Въпреки, че въпросът е насочен само за тези, които са отговорили на 13 въпрос с 

„Да“, оказва се, че 53% от анкетираните, които не са запознати с общите техники и 

действия при спешен пациент, умеят самостоятелно да измерват посочените жизнени 

показатели и да извършват определените действия при спешен пациент (фигура № 17). 

От тях 68% умеят самостоятелно да измерват и проследяват артериално налягане 

(кръвно налягане), 54% да правят външен сърдечен масаж, 48% да правят изкуствено 

дишане, 47% умеят самостоятелно да измерват и проследяват сърдечна честота (пулс) и  

32% умеят самостоятелно да измерват и проследяват дихателната честота.  
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Фигура № 17. Незапознати с общите техники и действия при спешен пациент, но умеещи самостоятелно да 

измерват посочените жизнени показатели и да извършват определените действия при спешен пациент 

Обобщавайки резултатите общо 94% от анкетираните умеят самостоятелно да 

измерват и проследяват минимум един жизнен показател, като 81% от общия 

анкетирани умеят самостоятелно да правят външен сърдечен масаж, повече от 70% от 

всички анкетирани умеят самостоятелно да измерват и проследяват сърдечна честота 

(пулс), артериално налягане (кръвно налягане) и да правят изкуствено дишане, 47% 

умеят самостоятелно да измерват и проследяват дихателната честота (фигура № 18). 6% 

не умеят да правят нито едно от посочените неща.  
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Фигура № 18. Умения сред анкетираните самостоятелно да измерват посочените жизнени показатели и да 

извършват определените действия при спешен пациент 

 

16. Анализ на резултатите на въпрос № 16. „Моля посочете кои са верните 

нормални стойности на жизнените показатели.“ 

Въпрос № 16 има за цел да провери доколко шофьорите, работещи в ЦСМП са 

запознати с нормалните стойности на жизнените показатели.  

На фигура № 19 могат са представени отговорите на анкетирани относно 

верните нормални стойности на артериалното налягане. 95% от анкетираните са 

посочили правилния отговор, по-малко от 1% са посочили грешен отговор, 2% не са 

запознати с верните нормални стойности и 3% не са посочили отговор.  
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Фигура № 19. Артериално налягане 

На фигура № 20 могат са представени отговорите на анкетирани относно 

верните нормални стойности на дихателната честота. 72% от анкетираните са посочили 

правилния отговор, 13% са посочили грешен отговор, 2% не са запознати с верните 

нормални стойности и 13% не са посочили отговор.  

 

Фигура № 20. Дихателна честота 

На фигура № 21 могат са представени отговорите на анкетирани относно 
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правилния отговор, 2% са посочили грешен отговор, 2% не са запознати с верните 

нормални стойности и 9% не са посочили отговор.  

 

Фигура № 21. Сърдечна честота 

17. Анализ на резултатите на въпрос № 17 „Запознати ли сте с правилата за 

евакуация и обездвижване на спешен пациент?“ 

На въпроса дали са запознати с правилата за евакуация и обездвижване на 

спешен пациент 96% от анкетираните шофьори са посочили „Да“ и 4% са посочили 

„Не“(фигура № 22). 
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Фигура № 22. Отговори на въпрос № 17 „Запознати ли сте с правилата за евакуация и обездвижване на 

спешен пациент?“ 

 

18. Анализ на резултатите на въпрос № 18. „Ако отговорът на горният 

въпрос е „Да“, как следва да бъде пренесен и транспортиран пациент със 

силен задух (затруднено дишане)?“ 

Въпрос № 18 има за цел да провери дали наистина са запознати с правилата за 

евакуация и обездвижване на спешен пациент шофьори, работещи в ЦСМП, които са 

посочили, че ги познават (фигура № 23). В резултат от проучването 90% от 

анкетираните, които са посочили че са запознати с правилата за евакуация и 

обездвижване на спешен пациент са посочили правилен отговор, като ще 

транспортират пациент със силен задух (затруднено дишане) на столче за седящи 

пациенти. 9% от анкетираните, въпреки че са посочили, че са запознати с правилата за 

евакуация и обездвижване на спешен пациент са посочили грешен отговор и 1% са 

посочили, че не са запознати.  

 

Фигура № 23. Отговори на въпрос № 18. „Ако отговорът на горният въпрос е „Да“, как следва да бъде 

пренесен и транспортиран пациент със силен задух (затруднено дишане)?“ 

Въпреки че въпросът е насочен участниците в анкетното проучване, които са 

посочили, че са запознати с правилата за евакуация и обездвижване на спешен пациент, 

33% от посочилите, че не познават правилата са посочили правилния отговор и ще 

транспортират пациент със силен задух (затруднено дишане) на столче за седящи 

пациенти.  

Обобщено от всички участници в анкетното проучване 88% са посочили 

правилен отговор и ще транспортират пациент със силен задух (затруднено дишане) на 

столче за седящи пациенти, 10% са посочили грешен отговор и 2% не са запознати.  
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19. Анализ на резултатите на въпрос № 19. „При пътно транспортно 

произшествие с петима пострадали в тежко състояние и запалено 

превозно средство какви действия според Вас трябва да се предприемат, 

ако на мястото на произшествието е само вашия екип?“ 

Въпрос № 19 има за цел да провери до каква степен шофьорите, работещи в 

ЦСМП са запознати с мерките, които трябва да предприемат в случай, че пристигнат 

първи на пътното транспортно произшествие (фигура № 24). Мерките които следва да 

се предприемат са: 

 Свързване с районната координационна централа на ЦСМП, за докладване на 

обстановката и искане на допълнителни медицински екипи. Този отговор е 

посочен от 79% от участвалите в анкетното проучване; 

 Стациониране на линейката на безопасно разстояние и изчакване до 

пристигане на допълнителни екипи. Този отговор е посочен от 65% от 

участвалите в анкетното проучване; 

 Обезопасяване на мястото чрез поставяне на предупредителен триъгълник. 

Този отговор е посочен от 59% от участвалите в анкетното проучване; 

 Съдействие на медицинския екип за изваждане на пострадалите.Този отговор 

е посочен от 62% от участвалите в анкетното проучване; 

73% от участвалите в анкетното проучване са посочили, че ще се свържат със 

спешния телефон 112, с искане за съдействие от гражданска защита, полиция и 

пожарна. Този отговор не е правилен. Шофьорът няма правомощията да извършва 

директна връзка със спешния телефон 112 в тази ситуация. При нужда от съдействие от 

гражданска защита, полиция и пожарна следва да се свърже с районната 

координационна централа на ЦСМП.  

25% от участвалите в анкетното проучване са посочили, че ще преместят  

линейката в максимална близост до пътно транспортното произшествие за по-бързо 

транспортиране на ранените. Този отговор също не е правилен. Линейката 

задължително трябва да бъде на безопасно разстояние, т.е. на границата на т.н. 

безопасен периметър, определен от компетентните органи на Д „ПБЗН“. 

По-малко от 1% от участниците в анкетното проучване са посочили, че не са 

запознати с мерките, които трябва да предприемат в случай, че пристигнат първи на 

пътното транспортно произшествие. 
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Фигура № 24. Отговори на въпрос № 19. „При пътно транспортно произшествие с петима пострадали в тежко 

състояние и запалено превозно средство какви действия според Вас трябва да се предприемат, ако на мястото 

на произшествието е само вашия екип?“ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данните от анкетата показват, че болшинството от работещите в системата на 

ЦСМП шофьори са: 

- мотивирани и желаят да придобият професионална квалификация за 

професията „Парамедик“; 

- малка част от работещите в системата шофьори вече са започнали обучение 

за придобиване на професионална квалификация „Парамедик“, което 

финансират сами.  

- в активна възраст (до 55 години) и имат възможност за продължителна 

работа в системата над 10 години; 

- запознати с естеството на работа на спешните екипи, познават ползваната 

апаратура и са съдействали на медицинските специалисти при оказване на 

спешна медицинска помощ; 

- преминали са допълнителни курсове за повишаване на квалификацията в 

областта на спешната помощ, в т.ч. организирани от МЗ;  

- повечето работещи в системата водачи на санитарни автомобили са 

професионални шофьори с категория С и отлични умения за управление на 

санитарен автомобил, което е задължително условие за лицата с 

професионална квалификация „Парамедик“. 

Това дава основание да считаме, че работещите в момента в ЦСМП шофьори на 

санитарни автомобили са подходяща целева група за обучения, осигуряващи 

придобиване на компетентност, аналогична на тази на лицата с професионална 

квалификация „Парамедик“. 

Предвид липсата на такива кадри в системата за спешна медицинска помощ 

считаме, че Министерство на здравеопазването и Националния център за обучение и 

квалификация в системата за спешна медицинска помощ следва да подкрепят различни 

инициативи за обучение на работещите шофьори. 
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