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КОНСПЕКТ 
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 
III курс – V и VI семестър 

 
1. Грижи за родилка с патологичен пуерпериум.  
2. План за акушерски грижи при родилка след секцио цезарея.  
3. План за акушерски грижи при жени след мъртво раждане.  
4. Задачи на акушерка при хипо и хиперактивна родова дейност.  
5. Задачи на акушерката при водене на раждане при жени с тесен таз.  
6. Задачи и акушерско поведение при препятствия от страна на мекия родов канал.  
7. Задачи на акушерката при водене на раждане при жени с пукнат околоплоден 

мехур.  
8. Подготовка на инструментариума и пациентката за оглед и възстановяване на 

разкъсванията.  
9. Задължения на акушерката при аномалии в отлепването и отделянето на 

плацентата.  
10. Задължения на акушерката при водене на раждане при многоплодна бременност.  
11. Подготовка на жена и инструментариум за поставяне на интраутеринен песар.  
12. Подготовка на жена и инструментариум за електрокоагулация.  
13. Задължения на акушерката при консултиране на деца в различни възрастови 

периоди.  
14. Принципи и правила за извършване на масаж и гимнастика на дете до 1 година.  
15. Хигиенно диетичен режим на дете от 0 до 3 годишна възраст.  
16. Участие на акушерката при провеждане имунизация и ваксинация.  
17. Участие на акушерката при провеждане на профилактични гинекологични 

прегледи с онкологична насоченост.  
18. Преглед на гръдни жлези с онкологична насоченост.  
19. Грижи за жени по време и след химио и лъчелечение.  
20. Организация на храненето в детско и кърмаческо отделение.  
21. Задачи на акушерката при родилки със ССЗ. Обгрижване на родилки с 

тромбофлебит.  
22. Специални грижи за родилка с диабет. Дозиране на инсулин.  
23. Специални грижи за родилки с Rh – изоимунизация.  
24. Изписване на родилка  - съвети, документация.  
25. План на акушерски грижи при жени с клиника на остър корем от гинекологичен 

произход.  
26. Грижи за жени след гинекологична операция.  
27. Подготовка на жена и инструментариум за пункция на Дъгласовото 

пространство.  
28. Поведение на акушерката при обгрижване на бременни с ендокринни 

заболявания.  
29. Поведение на акушерката при обгрижване на бременна със ССЗ и бъбречни 

заболявания.  
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30. План за акушерски грижи при бременни с кръвни заболявания.  
31. План за акушерски грижи при недоносени деца.  
32. Специални грижи за деца с родови травми.  
33. Задължения на акушерката при подготовката на жена за прекъсване на 

бременност по медицински показания.  
34. Задължения на акушерката при налагане на форцепс.  
35. Акушерско поведение при налагане на вакуум.  
36. Подготовка на раждаща за секцио – план на акушерски грижи.  
37. Задачи на акушерката при водене на седалищно раждане.  
38. План за акушерски грижи за майка и новородено, при раждане в извънболнични 

условия.  
39. Поведение на акушерката при пациенти със сексуално – трансмисивни 

инфекции.  
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