
Teстът по АГ ще включва 50 въпроса 

 

I. Двадесет въпроса с по един верен отговор – примери: 

1. Интерспиналният диаметър на таза  е: 

А. 10 см 

Б. 10,5 см 

В. 11 см 

2. Нормалната флора на влагалището е представена от: 

А. Aероби 

Б. Анаероби 

В. Аероби и анаероби 

Г.Нито един от изброените отговори 

II. Десет въпроса за заместване/конструиране – примери: 

3. Избройте три причини за първична 
аменорея………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Избройте пет причини за хронична плацентарна 
инсуфициенция…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. Дайте изчерпателно описание на Стадий IB на карцином на 
яйчника:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Опишете  коректно клиничната картина на placenta 
praevia…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

III. Десет въпроса за решаване на типичен проблем – примери: 



7. Бременна в 8 г.с. с Dg. Abortus incomletus. Какво ще бъде акушерското 

поведение?..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

8. Бременна жена в 6 г.с със съмнение за извънматочна бременност. Как ще 
поставите диагнозата – Извънматочна бременност. Избройте методите за 
диагноза………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

IV. Kaзуси 

9. Пациентка на 37 години, бременна за първи път, в 36 г.с. постъпва по спешност 
в клиника по АГ с оплаквания от силно главоболие и болки в епигастриума от 1 
час. При постъпването е измерено кръвно налягане 165/100 mmHg. Напишете 
вероятната клинична диагноза и опишете правилното акушерско поведение. 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

10. Пациентка на 65 годни, която е от 10 години в менопауза постъпва в клиника 
по АГ с оплаквания от генитално кървене, с давност от 2 дни. При прегледа 
установявате, че кървенето е Ex uterо и е оскъдно, матката е с нормална големина 
за възрастта, аднексиалните зони и Дъгласовото пространство са свободни. При 
извършване на трансвагинална сонография се установява, че дебелината на 
енодметриума е 8 мм. Напишете вероятната клинична  диагноза и правилното 
поведение в конкретния 
случай…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

!!! Въпросите в теста са изцяло съобразени с 
тематичния план на упражненията, лекционния курс и 

конспекта с изпитни теми за V курс студенти по 
медицина 
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