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 Състезание за ученици по първа помощ 

 
 

На 27 април 2018 година Столичната организация на 

Българския червен кръст (СО на БЧК) организира състезание за  
ученически екипи по първа помощ.  

Целта на състезанието е да се проверят уменията на 
учениците за оказване на първа помощ. Участие взеха 9 отбора от 
столичните райони „Надежда“, „Красна поляна“, „Люлин“ и 
„Банкя“. 

По регламент всеки отбор преминава през пет пункта и се 
оценява от съдии от квалифицирани лектори по първа помощ – 
лекари и медицински сестри, и доброволци на БЧК. 

На първия пункт се проверяваха теоретичните знания по 
първа помощ на участниците.  

На втори, трети и четвърти пункт участниците действаха по 
предварително зададен казус и демонстрираха практическите си 
умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения, 
счупване, изгаряне и измръзване. На тези пунктове имаше 
статисти от Българския младежки червен кръст (БМЧК), които  
пресъздаваха различни ситуации. Оценяваше се и демонстрация 
на изкуствено дишане с непряк сърдечен масаж върху учебен 
манекен. Отборите бяха оценявани от авторитетно жури, 
съставено от медици.  

На пети пункт се оценяваха знанията по история на БЧК. 
По традиция Професионална гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов“ – Банкя участва в състезанието на Българския 
червен кръст.  



Екипът по първа помощ от ученици от Професионална 
гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя за пореден 
път беше изключително подготвен. Заслугата за представянето на 
нашия отбор е изцяло на медицинската сестра на училището 
Светла Кирилова и нейните помощници от XIIа клас: Венци – Слав 
Венциславов Калчев и Крис Любомиров Варадинов. 

Нашите деветокласници: 
Мириям Калинова Стоичкова - капитан 
Деница Кирилова Йотова 
Борис Ивайлов Бакалов 
Виктория Орлинова Петкова 
Стефани Даниелова Златанова 
бяха отличени с първото място при изключителна 

конкуренция. 
Главният съдия, награди с купи и грамоти спечелилите 

състезанието. Бяха осигурени награди за всички участници. 
 
Поздравления за достойното представяне! И напред към 

нови успехи! 
 
 
Изготвил: Светла Илиева 
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