
 Медицинско осигуряване на спортни 
събития  

д-р Галина Ванлян
Национална спортна академия „В. Левски“ 



 Интензивните физически натоварвания по време на 
състезания създават предпоставка за внезапен 
сърдечен арест /ВСА/ при спортисти с 
недиагностицирани заболявания.

 Зрителите също са подложени на висок емоционален 
стрес, което може да отключи сърдечни инциденти.       
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Сърдечно-съдови инциденти по 
време на Световното първенство по 

футбол 
9 юни – 9 юли 2006 г.

N Engl  J Med 2008, 358, 475-83

2,66 х по-висока 2,66 х по-висока 
честота честота 
- - 3,26 пъти увеличение 3,26 пъти увеличение 
при мъжетепри мъжете
- 1,82 пъти увеличение - 1,82 пъти увеличение 
при женитепри жените
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Внезапен сърдечен арест на Внезапен сърдечен арест на 
големите европейски футболни големите европейски футболни 

стадионистадиони

- 1-5 на 600 000 зрители

-  3 на 800 000 
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Спешна медицинска помощСпешна медицинска помощ

1. Ранно диагностициране

2. Ранно оказване на спешна доболнична 
помощ

3. Транспорт на пострадалите
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Ранно диагностициранеРанно диагностициране

Подвеждащи моментиПодвеждащи моменти

• Агонално дишане 
• Оценка на пулса /едва 50% е правилна/
• Наличието на гърчова симптоматика
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Ранно оказване на спешнаРанно оказване на спешна  доболнична помощ доболнична помощ 
чрез КПР и електродефибрилациячрез КПР и електродефибрилация
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  Всяка минута закъснение на Всяка минута закъснение на 
дефибрилацията процентът на дефибрилацията процентът на 

оцеляване намалява с 7-10%оцеляване намалява с 7-10%
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Автоматичен външен дефибрилаторАвтоматичен външен дефибрилатор
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Препоръки на АНА и Американския колеж Препоръки на АНА и Американския колеж 
по спортна медицинапо спортна медицина

Наличие на АВД в големите спортни 
съоръжения.

Времето за дефибрилация не трябва да 
надвишава 5 мин.
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Как на практика се прилагат Как на практика се прилагат 
тези изисквания за тези изисквания за 

оказване на спешна помощ оказване на спешна помощ 
при СС инциденти  по при СС инциденти  по 

време на спортни събития?време на спортни събития?
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Arena study Arena study /футболен сезон 2005-2006г/ /футболен сезон 2005-2006г/ 
проучване на програмите за безопасност при СС 
инциденти
по европейските стадиони
- 190 футболни стадиона в 10 страни в Европа - Англия, 

Франция, Холандия, Испания, Швеция, Гърция, 
Норвегия, Сърбия, Австрия и Италия.

- 77 случая на ВСА на стадионите за 1 год. при общ брой 
зрители 39,4 млн.
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Отговарят ли големите европейски футболни Отговарят ли големите европейски футболни 
стадиони на препоръките за стратегия за стадиони на препоръките за стратегия за 
спешна сърдечно-съдова помощ ?спешна сърдечно-съдова помощ ?
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Време за достигане до най-близката болница Време за достигане до най-близката болница 
от 190-те футболни стадиона (с и без АВД), от 190-те футболни стадиона (с и без АВД), 

участващи в изследванетоучастващи в изследването

• Borjesson M et al. Eur Heart J 2010;eurheartj.ehq006
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Препоръки на Препоръки на EACPREACPR

Медицински план за действие:

• Медицински директор
• Карта на участъка
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• Планиране на конкретното събитие и Планиране на конкретното събитие и 
оглед на участъкаоглед на участъка

 
- местоположение и характер на участъка
- видът и продължителност на събитието
- демографски фактори на публиката
- риск от насилие и агресивно поведение
- потенциал за употреба на алкохол и наркотици
- разстояние и прогноза за трафика до най-близката 
болница
- комуникация с местната полиция и пожарна
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Медицински грижиМедицински грижи

• Ранна КПР

• Ранна дефибрилация /в рамките на 5 мин/
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ПерсоналПерсонал

Медицинска техника и оборудванеМедицинска техника и оборудване

- Автоматичен външен дефибрилатор, кислородна 
маска

- медикаменти за спешна медицинска помощ
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Лекарски помещения

Транспортни средства

Комуникационна система

Документация

Сътрудничество с най-близкото лечебно 
заведение
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Брой 
зрители и 
участници

АВД Лека
р

Медицинс
ки сестри

Медицинс
ки 

техници

Линейк
и

< 10 000 1-2 1 1 2 0-1

10-50 000 4 2 1-5 2-10 1-2

> 50 000 8 2-4 >5 >10 >2
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Заключение

 Въпреки, че точната честота на внезапна сърдечна 
смърт при спортисти по време на спортни събития е 
оспорвана, съществува общо съгласие, че високите по 
интензивност натоварвания и емоционалния стрес при 
зрители са  предпоставка за появата й. Затова е 
важно да има стратегия за оптимизиране на спешната 
помощ при ВСА.
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БЛАГОДАРЯ 
ЗА 

ВНИМАНИЕТО!
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