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+ Промени в протоколите за оказване на 
долекарска помощ на затрупани в лавини 

 

• Ревизира се времето на затрупване, след което да се 
започва кардио-пулмонална ресусцитация (КПР). 

• Елиминира се факторът въздушен джоб при решението 
дали да се извършва КПР. 

• Ревизира се продължителността за извършване на КПР. 

• Формулират се критерии, при които да се обсъжда 
прекратяване на КПР. 

 
(European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 

Section 4. Cardiac arrest in special circumstances - Avalanche burial) 



+ 



+ 
Протоколите за поведение при оказване 

на помощ се определят от времето на 
затрупване 

• до 60 минути 

• след 60 минути 



+ 
Протокол за действие при затрупани до 

60 мин. 

• Внимателно и бързо разкопаване с приоритет на главата и гръдния 
кош! 

• Ако има несъвместими с живота травми не се започва CPR  

• Осигуряване на проходимост на дихателните пътища! 

• Оценка за дишане – 10 сек. ! 

• При липса на дишане – 5 обдишвания! 

• Оценка за сърдечна дейност  - 10 сек.! 

• При липса – 30 компресии на гръдния кош, след което 
преминаване към 2 обдишвания : 30 компресии. 



+ Протокол за действие при затрупани 
над 60 мин. 

• Внимателно и бързо разкопаване с приоритет на главата и гръдния кош! 

• Ако има несъвместими с живота травми не се започва CPR  

• Ако тялото е замръзнало не се започва CPR 

• Проходими ли са дихателните пътища? Ако не са проходими и има сериозен 
риск за оказващите помощ – не се започва СPR 

• Осигуряване на проходимост на дихателните пътища! 

• Оценка за дишане – 10 сек. ! 

• При липса на дишане – 5 обдишвания! 

• Оценка за сърдечна дейност  - 10 сек.! 

• При липса на сърдечна дейност – 30 компресии на гръдния кош, след което 
преминаване към 2 обдишвания : 30 компресии. При наличие на сърдечна 
дейност – само обдишване с честота 20 за мин.  

• Затопляне на тялото! 

 



+ 
Запомнете! 

 Винаги започваме КПР при жертви на лавини с 5 обдишвания! 

 Внимаваме при изваждането на постарадали престояли в снега 
повече от 60 мин.  (Опасност от нахлуване на кръв с по-ниска 
температура от крайниците към телесното ядро!) 

 КПР продължава до затопляне на постарадалия и оценка на 
състоянието от лекар! 

 Не се започва реанимация единствено на пострадали с 
несъвместими с живота травми или напълно замръзнали! 

 



+ 
Плезни линкове! 

 Wilderness Medical Society Practice Guidelines for Prevention and 
Management of Avalanche and Nonavalanche Snow Burial Accidents 

http://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(16)30237-X/fulltext#s0270 

 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 

https://cprguidelines.eu/ 
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