
КОНСПЕКТ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
1. Диагноза на ранна и напреднала бременност.Съвременни методи за диагноза. 
2. Нормално раждане – предвестници, периоди, водене на раждането. Механизъм на 
раждане при предно-тилно предлежание и отклоненията му – ДПЗТП, високо право. 
3. Седалищно предлежание. Седалищно раждане. Диагноза, поведение, механизъм на 
раждането. 
4. Застрашен плод – методи за диагноза, плацентарна инсуфициенция, асфиксия на 
плода. АПГАР. Преносена бременност. 
5. Многоплодна бременност. 
6. Извънматочна бременност – видове. Тубарна бременност – причини, клиника, ДД. 
7. Аборти – видове, клиника, поведение. 
8. Преждевременно раждане – причини, клиника, лечение. Недоносено дете – призна- 
ци на недоносеност, грижи за новороденото. 
9. Трофобластна болест. 
10. Бременност и ексрагенитални заболявания. Ранни токсикози. 
11. Прееклампсия и еклампсия – клиника, диагноза и лечение. 
12. Кръвотечения по време на раждането, плацентарния и постплацентарния период. 
13. Кръвотечения във втората половина на бременността. Плацента превия и аблацио 
плаценте. 
14. Родов травматизъм на майката – разкъсвания на мекия родов канал. Руптура на мат- 
ката – видове, причини, диагноза и поведение. 
15. Нормален и патологичен пуерпериум. 
16. Оперативно акушерство – цезарово сечение, форцепс, вакуум: индикации, условия, 
техника. 
17. Семейно планиране. Контрацепция. 
18. Поликистозна яйчникова болест – клиника, диагностика, лечение 
19. Възпалителни  и  трофични  заболявания  на  външните  полови  органи.  Колпити- 
видове, диагноза, лечение. 
20. Статични заболявания. Десцензус и пролапс на матката и влагалището. 
21. Карцином на маточната шийка. 
22. Карцином на маточното тяло. Саркома утери. 
23. Миома на матката. Ендометриоза. 
24. Яйчникови тумори – обща характеристика. 
25. Доброкачествени яйчникови тумори – диагноза, лечение. 
26. Злокачествени яйчникови тумори – диагноза, лечение. Рак на яйчника. 
27. Тазово-възпалителна болест ендоцервцит, ендометрит, аднексит, параметрит, пел- 
виоперитонит. 
28. Остър корем в гинекологията. 
29. Стерилитет в семейството. Нови репродуктивни методи. Стерилитет при жената – 
видове, диагностика, поведение. 
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