Юридически факултет
Катедра Сигурност и безопасност
Професионално направление Национална сигурност
Специалност Защита на националната сигурност – Подготовка на силите и средствата за
действия при неконвенционални кризи
Образователно-квалификационна степен: магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Медицинско осигуряване в извънредни ситуации
2. Код на курса: LAW 2240
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Красимир Иванов, дп
9. Резултати от обучението запознаване на студентите с най-често срещаните спешни и
неотложни състояния в медицинската практика, техните специфични характеристики,
симптомите им и алгоритъма за тяхното овладяване.
10.Начин на преподаване: директен
11.Предварителни изисквания – Студентите да са получили теоретични знания по
психология, психология на кризисни и екстремални ситуации, аварийно-спасителни
дейности.
12. Съдържание на курса: Засегнати са основните познания за методите и техниките на
оказване на първа помощ при различните травматични увреждания, начините на транспорт и
евакуация, така също и основни познания по организация на спасителната дейност и
координация с останалите институции и формирования
13. Библиография:
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5. Романова Хр., "Бедствени ситуации и медицинско осигуряване", Колор Принт, В., 2001 г.
6. Инструкция № 2 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и
спасяване от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита", Издадена от
министъра на държавната политика при бедствия и аварии, обн., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в
сила от 4.08.2007 г.
7. Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи при бедствия Издадена от министъра на държавната
политика при бедствия и аварии, обн., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 4.08.2007 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – 60 % от оценката. Отговорите се
оценяват, като тежестта на оценката е 60 % от общата оценка на придобитите знания и
умения по дисциплината, устен изпит – 40 % от оценката. Уточняване на отговорите в
писмения изпит и допълнителни въпроси за проверка на задълбочеността на знанията.
Отговорите се оценяват, като тежестта на оценката е 40 % от общата оценка на
придобитите знания и умения по дисциплина „Медицинско осигуряване в извънредни
ситуации”
16. Език на преподаване: Български
17. Практика: -

