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ХЕЛИКОПТЕРНИТЕ СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ (HEMS) – 
ПРЕДИМСТВА, ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ.  

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА 
 

Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) - Advantages, Good 
Practices, Perspectives. Literature Review 

 
 
Четиво за 2  мин.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Хеликоптерните спешни медицински услуги (HEMS) 
са неразделна част от системите на здравеопазване, 
особено във високоразвитите държави. Основната 
цел на HEMS е да се „пренесе“ медицинското знание 
и експертиза до мястото на инцидента, да се 
извършат специализирани животоспасяващи 
интервенции извън обхвата на повечето спешни 
медицински услуги (EMS), да се скъси времето за 
транспортиране до болничното заведение на 
пациенти със спешни състояния и да се осигури 
достъп до места, който чрез други средства за 
транспорт е невъзможен. Предимствата на HEMS 
спрямо наземните спешни медицински услуги 
(GEMS) са свързани с логистични параметри (време, 
скорост, безопасност) и клинични резултати 
(преживяемост, смъртност и др.).  

Предоставянето на качествени HEMS, приспособени 
за нуждите на пациентите и едновременно с това 
съчетани с ефективно управление на ресурсите, е 
сложно от организационна, техническа, финансова 
и професионална гледна точка. За успешното 
интегриране на HEMS в съществуващата система за 
спешна медицинска помощ са нужни адекватни, 
добре информирани решения. 

 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Целта на анализа е синтезирано да се представят 
ползите от HEMS въз основа на доказателствата, 
публикувани в научната литература, което би могло 
да послужи за вземане на решения, свързани със 
здравната политика.  

 

 

МЕТОДИ 

Литературен обзор и анализ на публикувани данни, 
свързани с HEMS. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
 
1. Какви са предимствата на HEMS пред 
наземната медицинска спешна помощ (GEMS)? 
 
• HEMS скъсява времето за достигане до мястото 

на спешния случай, 
• HEMS скъсява общото извънболнично време, 
• HEMS предоставя възможност за бърз достъп до 

висококвалифицирано лечение, 
• HEMS са бързо, ефективно и безопасно средство 

за осъществяването на междуболничен 
трансфер, което е свързано с по-добри резултати, 

• Използването на HEMS е в подкрепа на 
концепцията за „златния час“, 

• Високата експертиза и опит на екипите на HEMS 
са свързани с по-добри резултати. 

 
2. Каква е ефективността на HEMS при 
различни медицински състояния 
(преживяемост, резултати от последващо 
лечение, прогноза) и условия (планински 
райони, различни терени)? 
 
• Брой спасени животи, 
• Използването на HEMS значимо намалява 

смъртността в сравнение с GEMS, 
• HEMS предоставя значима полза за 

преживяемостта в сравнение с GEMS, 
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• HEMS са свързани с подобрени резултати за 
болестността, 

• HEMS осигуряват бърз и безопасен достъп до 
места, невъзможни за достъп с други средства за 
транспорт, благодарение на което пациентите 
получават навременно специализирано лечение, 

• Използването на HEMS е ефективно и при 
пациенти със състояния, различни от травма. 

 
3. Кои са факторите, които оказват влияние 
върху устойчивостта на системите за HEMS? 

 
Устойчивостта на HEMS зависи от различни 
фактори, като стриктността на изпълнение на 
оперативните протоколи, адекватното триажиране 
на пациентите, регионализацията и 
рационализацията на процеса на вземането на 
решения и др. 
 
4. Какъв е световният опит със системите за 
HEMS? 
 
Предоставянето на качествени HEMS, адаптирани 
към нуждите на пациентите и основани на 
ефективното управление на ресурсите, е сложно от  
организационна, техническа, финансова и 
професионална гледна точка. Понастоящем в 
Европа има 360 бази за HEMS, като годишно се 
извършват 200 000 мисии. HEMS се различават 
значително между отделните страни по отношение 
на клиничните и логистичните критерии за 
активиране, експертизата на екипите, 
разположението на лечебните заведения, 
авиационната платформа, модела на финансиране и 
интегрирането в системите за EMS. Люксембург 
например е с малко население и площ, но с голям 

брой хеликоптери, докато няколко малки държави 
(напр. Малта) въобще не разполагат с такива услуги. 
Алпийските страни се отличават с брой 
хеликоптери на население, площ и брутен вътрешен 
продукт (БВП), които са над съответния 99% 
доверителен интервал (CI); това може да се обясни с  
топографията и сравнително високата средна 
гъстота на населението. От друга страна, 
скандинавските страни, които са по-големи и с по-
ниска гъстота на населението, са противоположен 
пример по отношение на площта; това може да се 
дължи на по-честото използване на самолети. В 
много държави в Централна и Южна Европа 
степента на наличност на хеликоптери на 
население е подобна. 
Възможността за полети през нощта също не е 
еднаква. Германия, Полша и Великобритания 
разполагат с допълнителни хеликоптери с 
удължени летателни часове (след залез до 2.00 часа, 
но не през цялата нощ). Присъствието на лекар в 
екипа на медицинския хеликоптер е обичайна 
практика в Европа, с изключение на някои части на 
Великобритания и Ирландия. В повечето 
европейски страни HEMS са ангажирани в първични  
(директно от мястото на инцидента) и вторични 
мисии (между лечебните заведения); всички 
финландски и няколко германски и 
великобритански HEMS изпълняват само първични 
мисии. В страните с най-висок брой хеликоптери на 
БВП разходите по HEMS се покриват от застраховка 
или с частни средства (Австрия, Швейцария и 
Словакия) и от правителството (Полша). В Белгия, 
Ирландия и Италия, които са под долната граница 
на 95%CI, HEMS са финансирани изцяло или отчасти 
от правителството. Във Великобритания HEMS се 
поддържат с благотворителни средства.

 
За да прочетете цялата статия, моля последвайте следния линк: 

https://www.researchgate.net/publication/351783876_Helikopternite_spesni_medicinski_uslugi_HEMS_-predimstva_dobri_praktiki_perspektivi  
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