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Настоящата анкета има за цел да проучи нивото на предварителна 
подготовка и нуждите на учениците, на които предстои да се преподава 
първа помощ. Въпросите са формулирани така, че да провокират чувство 
за отговорност и да  създават необходимата нагласа за учене. 
Резултатите от анкетата могат да бъдат използвани за формулиране на 
програма за обучение и определяне на обема теоретични и практически 
знания, които да се включат. Тя е удачен практически инструмент, с който 
да се предизвика и фокусира интереса на учениците. Успех! 
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1. Моля, посочете Вашата възраст: |____________| 
 
2. Смятате ли, че имате нужните познания да окажете първа помощ при 
инцидент, на човек в тежко здравословно състояние? 

□   да   □   не 

 
3. Посещавали ли сте курс по „Първа помощ“? 

□   да   □   не 

 
4. Можете ли да изброите поне три състояния - опасни за човешкото здраве, 
при които се налага оказване на първа помощ? 

□   да   □   не 

 
1. ........................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................  
2. ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. 
3. ........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. 
  
5. Попадали ли сте в ситуация, при която на вас или на ваш близък да се е 
налагало оказване на първа помощ? 

□   да   □   не 

 
5А. Кое от изброените описва ситуацията, в която сте попадали? 

□ Рани 

□ Кръвотечения 

□ Нормални жизнени функции и шок 

□ Изгаряния 

□ Нараняване на костите и ставите 

□ Нараняване на главата 

□ Ухапвания и ужилвания 

□ Натравяне от храна, дим, напитки и др. 

□ Загуба на съзнание 

□ Друго (моля, посочете)................................................................................................................................................................................................. 
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6. За първата помощ при кое от изброените състояния бихте искали да научите 
повече? 

□ Рани 

□ Кръвотечения 

□ Нормални жизнени функции и шок 

□ Изгаряния 

□ Нараняване на костите и ставите 

□ Нараняване на главата 
□ Ухапвания и ужилвания 

□ Натравяне от храна, дим, напитки и др. 

□ Загуба на съзнание 

□ Друго (моля, посочете)................................................................................................................................................................................................. 

 
7. Мислите ли, че ако попаднете в ситуация ваш близък да има нужда от първа 
помощ, страхът би ви попречил да му я окажете? 

□   да   □   не 

 
7А. Моля, бихте ли споделили от какво се страхувате?  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Искате ли да участвате в обучение, което да ви помогне да подобрите 
знанията и уменията си по оказване на първа помощ? 

□   да   □   не 

 
9. Бихте ли участвали в практически занятия по оказване на първа помощ? 

□   да   □   не 

 
10. Смятате ли, че знанията за оказване на първа помощ са нужни за нашия 
живот? 

□   да   □   не 


