КОНСПЕКТ
за държавен изпит
Философия на акушерските грижи.Теоретични и практически основи
на общите и специалните акушерски грижи.
на специалност “ Акушерка “
/ Практика /
1. Дезинфекция. Дезинфекционни разтвори. Задължения на акушерката при
приготвяне, съхранение и контрол на дезинфекцията.
2. Общ и специален инструментариум.
3. Задължения на акушерката при подготовка на инструментариум за
стерилизация. Контрол на стерилизацията.
4. Задължения на акушерката при стерилизация на гумени предмети. Контрол на
стерилизацията.
5. Требване, получаване и раздаване на храна. Хранене на тежко болен.
6. Подреждане на открито и закрито болнично легло.
7. Подреждане на хирургическо болнично легло.
8. Подреждане на легло с тежко болен.
9. Смяна на бельо на тежко болен – лично и постелно.
10. Тоалет на тежко болен – сутрешен и вечерен.
11. Задължения на акушерката при осъществяване на профилактика против
декубитус.
12. Тоалет на гениталиите.
13. Измерване и регистриране на телесна температура на пациента. Грижи за болен
с треска.
14. Измерване и регистриране на пулса.
15. Измерване и регистриране на стойностите на кръвното налягане.
16. Измерване и регистриране на дишането.
17. Кислородотерапия. Задачи на акушерката.
18. Функционални изследвания на бъбреците.
19. Вземане и изпращане урина за изследване на възрастен и дете.
20. Дефекация – вземане и изпращане на материал за изследване.
21. Задачи на акушерката при изписване на лекарствени средства. Общи правила.
22. Задачи на акушерката при получаване и съхранение на лекарствените средства.
Спешен шкаф.
23. Задачи на акушерката при раздаване на лекарства.
24. Задачи на акушерката при прилагане на лекарствата чрез кожа и лигавица.
25. Техника и задачи на акушерката при аспириране от флакон, ампула и шише.
26. Правила и техника на подкожна инжекция.
27. Правила и техника на вътрекожна инжекция.
28. Правила и техника на мускулна инжекция.
29. Правила и техника на венозна инжекция.

30. Правила и техника при венозни вливания.
31. Задължения на акушерката и специални грижи за болен с траен венозен път –
централен и периферен.
32. Задачи на акушерката при отделяне на кръвни групи.
33. Задачи на акушерката при организиране и провеждане на кръвопреливане.
34. Принципи при разтваряне и дозиране на антибиотици.
35. Кожно-диагностични проби. Видове. Задължения на акушерката.
36. Задачи на акушерката при прилагане на серуми и ваксини.
37. Превръзка на глава и тил.
38. Превръзка на гръден кош, горен крайник и раменна става.
39. Превръзка на долен крайник.
40. Съгреваещ компрес на гърло.
41. Съгреваещ компрес на крак.
42. Поставяне на грейка и мехур с лед – задачи на акушерката.
43. Синапизми и вентузи.
44. Задачи на акушерката при обхващане на бременна и консултиране пред
различните триместри на бременността.
45. Психопрофилактика през различните триместри на бременността.
46. Тоалет на ВПО след нормално и патологично раждане.
47. Грижи за гърдите на родилката. Кърмене. Превенция на усложненията.
48. Повдигаща превръзка на гърди.
49. Пристягаща превръзка на гърди.
50. Припарки на гърди. Задължения на акушерката.
51. Първи грижи на новороденото.
52. Хранене, дохранване и отбиване на новороденото.
53. Изкуствено хранене. Подготовка на хуманизирани и адаптирани млека.
54. Хранене на дете до 1 година – по месеци.
55. Провеждане на консултация на дете до 1 годишна възраст.
56. Масаж и гимнастика на кърмаче.
57. Имунизационен календар.
58. Вземане и изпращане на секрет от очи, уши, нос на новородено за изследване.
Поставяне на капки.
59. Вземане и изпращане на гърлен, анален секрет.
60. Вземане и изпращане секрет от пъп и пустула. Обработка на пъп.
61. Клизма на новородено и поставяне на газова тръба.
62. Подготовка на болна за коремна и влагалищна операция.
63. Задачи на акушерката при извършване на катетеризация.
64. Задължения на акушерката при обработка на асептична и септична рана.
65. Подготовка и сваляне на конци.
66. Солена клизма и поставяне на газова тръба на възрастен.
67. Очистителна клизма при възрастен.
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