КОНСПЕКТ
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ РАЖДАЩИ С НОРМАЛНО И
ПАТОЛОГИЧНО РАЖДАНЕ
1. Приемане на раждаща в Родилна зала.
2. Подготовка на Родилна зала за раждане.
3. Подготовка на акушерката за раждане – миене на ръце, обличане на ръкавици и
операционно бельо.
4. Подготовка на инструментариума и медикаментите за раждане.
5. Подготовка на бременната за раждане. Тоалет за външни полови органи.
6. Задачи на акушерката в периода на разкритие.
7. Задачи на акушерката в периода на изгонване.
8. Водене на плацентарен период.
9. Документация във връзка с раждането.
10. Задачи на акушерката в ранния послеродов период.
11. Привеждане на родилка в родилно отделение .
12. Водене на раждането при седалищно предлежание.
13. Водене на раждането при многоплодна бременност.
14. Разстройство на родовия акт от страна на плода – видове, акушерско поведение.
15. Водене на раждането при тесен таз – диагноза и акушерско поведение.
16. Преждевременно раждане – определение, причини и акушерско поведение.
17. Преносена бременност – определение, диагноза, етиология, задачи на
акушерката при водене на раждането.
18. Специални грижи и водене на раждането при мъртъв плод.
19. Специални грижи при раждащи със заболявания намиращи се в непряка връзка с
бременността.
20. Специални грижи при раждащи с хипоактивна и хиперактивна родова дейност.
21. Разкъсване на мекия родов канал. Задачи на акушерката при подготовка на
раждащата и инструментариума за възстановяване на разкъсванията.
22. Специални грижи за жена с плацента превия.
23. Специални грижи при раждаща с преждевременно отлепена плацента.
24. Специални грижи при раждащи с частично отлепена плацента.
25. Специални грижи при раждащи с отлепена, но задържана плацента
26. Специални грижи при родилки с хипо- и атония на матката.
27. Специални грижи при родилки със задържани плацентарни части.
28. Борба с хиповолемичния шок – задължения на акушерката.
29. Подготовка на бременна за секцио цезарея – задължения на акушерката.
30. Поведение на акушерката при раждане с форцепс.
31. Поведение на акушерката при раждане с вакуум екстрактор.
32. Операции разширяващи мекия родов канал – поведение и задължения на
акушерката.
33. Водене на раждането в доболнични условия.
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