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КОНСПЕКТ 
Физиологично акушерство - теория 

на специалност „Акушерка” 
 
1. Анатомия на външни и вътрешни полови органи: анатомична характеристика, 

топография; кръвоснабдяване, инервация. 
2. Анатомия на костно – мускулния път - анатомия и размери на таза; анатомия на 

тазовото дъно- поддържащ и удържащ матката апарат. 
3. Физиология на женските полови органи – овариално менструален цикъл, клинична 

характеристика, нервно – хуморална регулация на менструалния цикъл. 
4. Оплождане, нидация и развитие на оплодената яйцеклетка. Развитие на плода. 
5. Морфология и анатомия на плацентата - фетоплацентарна единица, плацентарен 

обмен; плацентарна бариера; плацентарни хормони. 
6. Пъпна връв, околоплодна течност, околоплодни ципи – образуване, строеж и 

физиология. 
7. Анатомо – физиологични особености на плода. 
8. Промени в майчиния организъм по време на бременността – генитални и 

екстрагенитални. 
9. Хигиенен режим и хранене на бременната. 
10. Диагноза на ранна бременност: 
11. Определяне срока и продължителността на бременността. 
12. Допълнителни методи за диагноза на начална бременност. 
13. Обхващане на бременна. Задачи на акушерката. 
14. Обективно изследване във втората половина на бременността. 
15. Положение на плода в матката – хабитус, ситус, позиция, презентация. 
16. Акушерска анамнеза – особености. Определяне вероятната дата на раждане 

(термин). 
17. Обективно акушерско изследване: 

 пелвиметрия; 

 акушерска палпация – прийоми на Леополд; 

 аускултация на ДСТ; 

 вагинално изследване – определяне на pelvic score. 
18. Антенатална оценка на плода. 
19. Допълнителни методи за изследване на бременността: 

 амниоскопия; 

 определяне белодробната зрялост на плода; 

 ултразвуково изследване; 

 приложение на акушерски монитор; 

 микрокръвни изследвания на плода. 
20. Консултиране на бременна във втората половина на бременността. 
21. Причини за настъпване на раждането. 
22. Фактори, оказващи влияние върху протичането на раждането: 

 паритет; 
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 възраст на бременната; 

 размери на плода; 

 състояние на околоплодния мехур; 

 положение и предлежание на плода. 
23. Влияние на родовия процес върху раждащата и плода. 
24. Протичане на първи период на раждането. Поведение на акушерката. Изкуствено 

пукане на ОМ. 
25. Протичане на втори период на раждането. Поведение на акушерката. 
26. Протичане на трети период на раждането. Поведение на акушерката. 
27. Механизъм на раждане при предно тилно предлежание. 
28. Механизъм на раждане при седалищно предлежание. 
29. Механизъм на раждане при ДПЗТ предлежание. 
30. Механизъм на раждане при високо право положение. 
31. Механизъм на раждане при предно черепно предлежание. 
32. Механизъм на раждане при челно предлежание. 
33. Механизъм на раждане при лицево предлежание. 
34. Многоплодна бременност – етиология, диагноза, протичане на бременността, 

особености. 
35. Методи за обезболяване на раждането през първи период. 
36. Методи за обезболяване на раждането през втори период. 
37. Обезболяване в оперативното акушерство. 
38. Нормален послеродов период. 
39. Лактация. Грижи за млечните жлези. Съвети при кърмене. Спиране на лактацията. 
40. Анатомо – физиологични особености на новороденото. 
41. Особености на недоносено и преносено новородено. 
 
 
 
 

КОНСПЕКТ 
 Физиологично акушерство - практика 

специалност „Акушерка” 
 

1. Физиология на женските полови органи – овариално-менструален цикъл, клинична 
характеристика, невро-хуморална регулация на менструалния цикъл.  

2. Пъпна връв, околоплодна течност, околоплодни ципи – образуване, строеж и 
физиология. 

3. Хигиенен режим и хранене на бременната. 
4. Диагноза на ранна бременност. 
5. Определяне срока и продължителността на бременността. 
6. Допълнителни методи за диагноза на начална бременност. 
7. Обхващане на бременна. Задачи на акушерката. 
8. Обективно изследване във втората половина на бременността. 
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9. Положение на плода в матката – ситус, хабитус, позиция, презентация. 
10. Акушерска анамнеза – особености. Определяне вероятната дата на раждане                       

(термин). 
11. Обективно акушерско изследване: 

 пелвиметрия; 

 акушерска палпация – прийоми на Леополд; 

 аускултация на ДСТ; 

 вагинално изследване – определяне на pelvic score. 
12. Антенатална оценка на плода. 
13. Приемане на раждаща. Акушерски дейности и грижи. 
14. Протичане на първи период на раждането.  Поведение на акушерката. Изкуствено   

пукане на ОМ. 
15. Протичане на втори период на раждането. Поведение на акушерката. 
16. Протичане на трети период на раждането. Поведение на акушерката. 
17. Механизъм на раждане при предно тилно предлежание. 
18. Механизъм на раждане при седалищно предлежание. 
19. Механизъм на раждане при ДПЗТ предлежание. 
20. Механизъм на раждане при високо право положение. 
21. Механизъм на раждане при предно черепно предлежание. 
22. Механизъм на раждане при челно предлежание. 
23. Механизъм на раждане при лицево предлежание. 
24. Методи за обезболяване на раждането. 
25. Нормален послеродов период. 
26. Грижи за млечните жлези. Спиране на лактацията. 
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