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КОНСПЕКТ  
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 

 I курс- I и IІ семестър 
 
 

1. Лечебни заведения за болнична помощ – структура и организация на работа. 
2. Устройство и характер на работа в АГ – отделение. Изисквания към 

личността и компетенциите на акушерката. 
3. Задължения на акушерката при осъществяване на болничния и лечебно 

охранителния режим.  
4. Приемане и настаняване на болна в отделение  - задължения на акушерката.  
5. Задачи на акушерката при подготовка, провеждане и извеждане на 

визитация. 
6. Задължения на акушерката при приемане и предаване на дежурство.  
7. Задължения на акушерката при превеждане и изписване  на болна.  
8. Задачи на акушерката при изпълнение на дезинфекционна програма.  
9. Задачи на акушерката при провеждане на стерилизация. 
10. Болнично легло – задължение на акушерката. Хирургично легло. 
11. Задачи на акушерката при подреждане на легло с тежко болен. Тоалет против 

декубитус.  
12. Задачи на акушерката при осъществяване на хигиенни грижи за болен. 
13. Задачи на акушерката при организация и провеждане на лечебно хранене. 
14. Задачи на акушерката при измерване и регистриране на телесна температура.  
15. Задачи на акушерката при измерване и регистриране пулса на болната.  
16. Задачи на акушерката при измерване и регистриране на кръвно налягане. 
17. Задачи на акушерката при измерване и регистриране на дишане.  
18. Задачи на акушерката при прилагане на лекарствени средства.  
19. Задачи на акушерката при наблюдение и обгрижване на родилка с нормален 

пуерпериум.  Тоалет на ВПО. 
20. Задачи на акушерката при подготовката на жена за гинекологичен  преглед.  
21. Задължения на акушерката при извършване на въвкожна инжекция 
22. Задължения на акушерката при извършване на подкожна инжекция.  
23. Задължения на акушерката при извършване на мускулна инжекция. 
24. Задачи на акушерката при приемане на бременна и раждаща. 
25. Задължения на акушерката при извършване на обективно акушерско 

изследване - палпация, аускултация, мензурация. 
26. Задачи на акушерката при извършване на проби за чувствителност. 
27. Задължения на акушерката при водене на раждането в периода на 

разкритието.  
28. Задължения на акушерката при водене на раждането в периода на 

изгонването на плода.  
29. Задължения на акушерката при водене на раждането в плацентарния период.  
30. Задачи на акушерката при обхващане на бременна. 



2 
 

31. Консултиране на бременна с нормално протичаща бременост- задължения на 
акушерката.  

32. Методи за диагноза на ранна бременост- задължения на акушерката. 
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