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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина  Изпит в 

семестър 
Часове  

Часове по години 

и семестър 

IV V 

Акушерство и 

гинекология 
X 

Всичко  Лекции  Упражнения  Кредит  VIII IX X 

210 90 120 11,5 30/30 30/45 30/45 

 

Наименование на дисциплината: 

„АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна 
 

Ниво на обучение: 

Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка 
 

Курс на обучение: 

4 и 5 курс 
 

Продължителност на обучение: 

Три семестъра 

 

Хорариум: 

90 часа лекции, 120 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 

Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрация на тематични пациенти, на 

диагностични и оперативни процедури използвани в акушерството и гинекологията, 

решаване на практически казуси, изработване на тематични тестове за оценка на усвоените 

знания по време на упражненията, вкл. и тестове за дистанционна форма на провеждане на 

изпит. 
 

Форми на оценяване: 

Текущо оценяване,  входящ тест, изпит. 
 

Формиране на оценката: 

Изпит с крайна оценка. 
 

Аспекти при формиране на оценката: 

Оценка е многокомпонентна и включва:  

* текущи оценки от контролни проверки по време на трите семестъра; 

* оценка от тест; 

* оценка от писмен изпит; 

* оценка от събеседване. 
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Семестриален изпит: 

Да /писмен и устен изпит/. 
 

Държавен изпит: 

Да /писмен и устен изпит/. 
 

Водещ преподавател: 

Хабилитирани преподаватели от катедра „Акушерство и гинекология”. 

Проф. Д-р Екатерина Учикова, дм; Проф. Д-р Елена Димитракова, дм;  

Проф. Д-р Мая Кръстева, дм;  

 

Катедра: 

Акушерство и гинекология 

 

➢ АНОТАЦИЯ  

Основната цел на обучението по дисциплината „Акушерство и гинекология” е 

студентите да се запознаят със същността на физиологичното и патологично 

акушерство; на гинекологията и онкогинекологията.  Те трябва да придобият по време 

на обучението задълбочени теоретични познания и основни практически умения, 

които са необходими за всеки един лекар. 

 

➢ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

➢ Да снемат анамнеза на пациентките, хоспитализирани на територията на клиниката по 

Акушерство и гинекология; 

➢ Да познават анатомо-физиологичните особености на ЖПО 

➢ Да познават съвременните методи за диагноза на ранна и напреднала бременност; 

➢ Да познават методите на  акушерското и гинекологично изследване; 

➢ Да познават нормалния механизъм на раждане; aнатомо-физиологичните особености 

на новороденото и първите грижи за него; 

➢ Да познават основните методи за оперативно родоразрешение и усложненията 

свързани с тях; 

➢ Да познават спешните състояния в акушерството; 

➢ Да познават основната акушерска и гинекологична патология; 

➢ Да познават нормалният и патологичен послеродов период; 

➢ Да познават най-често извършваните гинекологични оперативни интервенции; 

➢ Да познават основните групи причини за остър корем в гинекологията; 

➢ Да познават методите за скрининг на карциномите на женските полови органи и 

рисковите групи жени. 

 

➢ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Да притежават необходимия набор от теоретични познания и практически умения по 

дисциплината Акушерство и гинекология необходими за практиката на всеки бъдещ 

лекар. 

 

 



 

4 

➢ Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 – Анатомо-физиологични осбености на ЖПО. Нервно-хормонална 

регулация на менструацията. 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Разглеждане на външни и вътрешни ЖПО и физиологията им. Основни 

нива на регулация на менструалния цикъл. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 – Плацента-анатомия, биология. Околоплодни води и обвивки. Пъпна 

връв. Фетоплацентарна единица. 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Особености на плацентата. Функции. Значение на Фетоплацентарна 

единица. 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 -  Адаптационни промени в организма на бременната жена 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Разглеждане на промените по системи по време на бременност. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 - Диагноза на бременноста. Методи.2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Поставяне на диагноза ранна и напреднала бременност. Методи в 

 зависимост от срока. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 - Аборти. 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Определение, видове, клинични форми, поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 -  Нормално раждане - теории. Периоди на раждането. Водене на 

раждането. 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Определене; Теории за настъпване на раждането. Водене на раждането 

през отделните периоди. 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 -   Седалищно предлежание. Седалищно раждане 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Видове седалищно предлежание. Механизъм на раждането. Водене на 

раждането през отделните периоди. 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 - Анатомо-физиологични особености на новороденото. Адаптационен 

синдром 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Разглеждат се анатомо-физиологичните особености на новороденото по 

системи, постнаталната им адаптация и адаптационните прояви в 

неонаталния период. 

 

ЛЕКЦИЯ № 9 Преждевременно раждане. Преждевременно пукнат околоплоден 

мехур. 
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ТЕЗИСИ: Определение за преждевременно раждане. Етиология. Алгоритъм на 

поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 10 - Преносена бременност 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Определение, видове. Алгоритъм на поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 11 - Извънматочна бременност - клиника, диагноза, поведение. Остър 

корем в акушерството и гинекология 2 часа 

ТЕЗИСИ: Определение, клинични форми. Алгоритъм на поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 12 - Цезарово сечение. Обезболяване на раждането.2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Определение, класификации, техника. Индикации. Усложнения. 

 

ЛЕКЦИЯ № 13 - Дистокии – функционални и механични.2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Определение, видове, поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 14 - Многоплодна бременност.  Раждане при многоплодна бременност.2 

часа   

ТЕЗИСИ: Многоплодна бременност- видове, етиология, рискове, поведение. 
  

ЛЕКЦИЯ № 15 - Влагалищни акушерски операции. Форцеп с и вакуум. 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Условия, индикации, усложнения.. 

 

ЛЕКЦИЯ № 16 - Бременност и екстрагенитални заболявания. Диабет и бременност. 

Инфекциозни заболявания и бременност. 2 часа 

 

ТЕЗИСИ: Акушерско поведение при диабет и основни инфекциозни заблявания по 

време на бременността. 

 

ЛЕКЦИЯ № 17 - Токсикози на бременността.2 часа 

ТЕЗИСИ: Класификация. Клиника, поведение. Оценка на рисковете. 

 

ЛЕКЦИЯ № 18 - Застрашен плод. Съвременни методи за диагноза на застрашения 

плод. УЗ диагностика на плода. Интраутеринна асфиксия на плода. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Определение. Класификация на причините. Методи за диагноза и 

поведение. 

ЛЕКЦИЯ № 19 -  Плацентарна инсуфициенция. Олигохидрамнион. Хидрамнион.2 

часа 

ТЕЗИСИ: – Определение, причини, диагноза и поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 20 - Кръвотечения през втората половина на бременността. Плацента 

превия. Преждевременно отлепване на нормално място прикрепена плацента. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Определение,видове. Алгоритми на поведение. Диференциална диагноза. 
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ЛЕКЦИЯ № 21- Кръвотечения по време на раждане, плацентарния и 

постплацентарния период.2 часа 

ТЕЗИСИ: – Алгоритми на поведение.  

 

ЛЕКЦИЯ № 22 - Нормален пуерпериум. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Определение,видове. Показатели в ранниия  пуерпериум. 

 

ЛЕКЦИЯ № 23  Патология на пуерпералния период. Пуерперални инфекции.2 часа 

ТЕЗИСИ: – Патологичен пуерпериум. Основни усложнения и поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 24 - Родов траматизъм. Разкъсвания на мекия родов канал. Руптура на 

матката. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Клиника. Поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 25 - Шок в акушерството. ДИК синдром. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Видове шок. Причини за шок в акушерството. Поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 26 - Пренатална диагностика. Ролята на УЗД в акушерството. 2 часа 

ТЕЗИСИ:Определение, цел, методи. Биохимичен скрининг – ранен и късен. Фетална 

морфология. 

 

ЛЕКЦИЯ № 27 - Менструален цикъл – регулация, клинични параметри. Аномалии. 2 

часа 

ТЕЗИСИ: – Определение. Нива на регулация, основни характеристики. Отклонения 

от нормата. 

 

ЛЕКЦИЯ № 28 – Колпити. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Определение. Видове. Лечение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 29 - Кардинални симптоми в гинекологията. Остър корем. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Определение. Причини. Поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 30 - Хемолитична болест на плода и новороденото. 2 часа 

ТЕЗИСИ: – Етиология, видове, форми на заболяването. Пре- и постнатална 

диагноза, лечение, профилактика. 

 

ЛЕКЦИЯ № 31 - Злокачествени новообразувания на шийката на матката. 

Онкопрофилактика. 2 часа 

ТЕЗИСИ: 

1. Етиология. Клиника. Диагноза. Диференциална диагноза. Лечение; 

2. Патоанатомия; 

3. Класификация; 

4. Видове профилактика. 
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ЛЕКЦИЯ № 32 - Яйчникови тумори. Общи характеристики. Доброкачествени 

яйчникови тумори. 2 часа 

ТЕЗИСИ: 

1. Класификация; 

2. Основни характеристики; 

3. Диагноза и  поведение при доброкачествени яйчникови тумори; 

 

ЛЕКЦИЯ № 33 -Злокачествени яйчникови тумори. Лечение. 2 часа 

ТЕЗИСИ: 

1. Етиология. Клиника. Диагноза. Диференциална диагноза. Лечение; 

2. Патоанатомия; 

3. Класификация; 

 

ЛЕКЦИЯ № 34 -PCOS.2 часа 

ТЕЗИСИ: 

 Етиология.  Критерии за диагноза. Клиника. Лечение; 

 

ЛЕКЦИЯ № 35 -Злокачествени заболявания на тялото на матката. Сарком на 

матката.  2 часа 

ТЕЗИСИ: 

1. Етиология; 

2. Класификация; 

3. Клиника.; 

4. Диагноза; 

5. Лечение 

 

ЛЕКЦИЯ № 36 -Тазово възпалителна болест. Сексуално преносими инфекции. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Видове, лечение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 37 -Миома на матката. Ендометриоза. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Определение, етиология, клиника. Диагноза. Критерии за оперативно 

лечение. Видве ендометриоза, диагноза, лечение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 38 - Безплодие в семейството. Нови репродуктивни методи. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Определение, видове. Диагноза и поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 39 - Детско-юношеска гинекология. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Основни състояния. Поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 40 – Контрацепция. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Определение, класификация на методите. Основни характеристики. 

Избор на метод. 

ЛЕКЦИЯ № 41 - Климактериум. Хормоно заместваща терапия.2 часа 

ТЕЗИСИ: Определение. Хормонални характеристики. „ЗА“ и „ПРОТИВ“ ХЗТ. 

 

ЛЕКЦИЯ № 42 - Дисфункционални маточни кръвотечения. Аменорея. Дисменорея.2 

часа 

ТЕЗИСИ: Класификация. Поведение. 
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ЛЕКЦИЯ № 43 - Аномалии в положението на матката и другите генитални органи. 

Десцензус и пролапс на матката. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Класификация. Клиника. Поведение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 44 - Родов травматизъм на новороденото. Профилактика на родовия 

травматизъм. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Причини за родов травматизъм. Патогенеза. Видове и представители. 

Диагностичен и терапевтичен подход. Профилактика. 

ЛЕКЦИЯ № 45 -Гинекологични операции. УЗД в гинекологията. 2 часа 

ТЕЗИСИ: Видове гинекологични операции. Техники. УЗД на най-честите 

гинекологични патологии. 

 

 

 

➢ У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – Анатомия и физиология на ЖПО. 2  часа 

ТЕЗИСИ: Външни и вътрешни ЖПО.Функция на ЖПО. 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 – Костен таз. Устройство, плоскости и диаметри. Тазово 

дъно. 2  часа 

ТЕЗИСИ: Кости изграждащи таза. Плоскости и диаметри, имащи отношение към 

механизма на раждане. Мускули на тазовото дъно. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 - Акушерска анамнеза. Цели и задачи на акушерската 

анамнеза.2  часа 

ТЕЗИСИ: Основни въпроси и информация, касаещи прогнозата на бременността и 

раждането. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 - Диагноза на бременността - ранна и късна. Съвременни 

методи за диагноза на бременността.2  часа 

ТЕЗИСИ: Поставяне на диагноза ранна и напреднала бременност. Методи в 

 зависимост от срока. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 - Разположение на плода в матката - хабитус, ситус, позицио 

и презентацио.2  часа 

ТЕЗИСИ: Определение. 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 - Цялостно акушерско изследване - прийоми на Леополд, 

мензурация и аускултация.2  часа 

ТЕЗИСИ: Описание на методите и значението им в обективното акушерско 

изследване. 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 - Механизъм на раждане при предно-тилно предлежание и 

отклоненията му - дълбоко право задно тилно, високо право и дълбоко напречно. 

2  часа 

ТЕЗИСИ: Етапи и моменти. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 - Нормално раждане. Предвестници и признаци за започнало 

раждане. Периоди на раждането.2  часа 
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ТЕЗИСИ: Определене; Теории за настъпване на раждането. Водене на раждането 

презо отделните периоди. 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 -  Водене на раждането през отделните периоди.2  часа 

ТЕЗИСИ: Определене; Теории за настъпване на раждането. Водене на раждането 

презо отделните периоди. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 - Родов травматизъм на майката.2  часа 

ТЕЗИСИ: – Клиника. Поведение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 - Анатомо-физиологични особености на новороденото.2  часа 

ТЕЗИСИ: Разглеждат се анатомо-физиологичните особености на новороденото по 

системи, постнаталната им адаптация и адаптационните прояви в 

неонаталния период. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 - Методи за диагноза състоянието на плода - ултразвукови и 

електро-физиологични.2  часа 

ТЕЗИСИ: Характеристики и интерпретация. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 - Механизъм на раждане при дефлексионните предлежания. 

Седалищно предлежание. Механизъм на раждане и мануална помощ.2  часа 

ТЕЗИСИ: Етапи. Моменти. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 - Форцепс и вакуум екстарктор. Индикации, условия, 

техника.2  часа 

ТЕЗИСИ: Определение, класификации, техника. Индикации. Усложнения. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 - Цезарово сечение - видове, индикации.2  часа 

ТЕЗИСИ: Условия. Индикации. Усложнения. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 16 - Кръвотечения по време на раждането, плацентарния и 

постплацентарен период. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Причини. Алгоритми на поведение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 17 - Кръвотечения във втората половина на бременността. 

Плацента превия и аблацио плеценте.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Дефиниции. Диференциална диагноза. Поведение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 18 - Ранни токсикози на бременността.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение. Представители. Лечение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 19 - Прееклампсия и еклампсия. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение. Класификация. Патогенеза. Клиника. Лечение. Алгоритъм на 

поведение при екламптичен гърч. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 20 - Преносена бременност. Застрашен плод и начини за 

определяне състоянието на плода.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение. Видове. Поведение. Определение за застрашен плод и 

методи за оценка. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 21 - Нормален послеродов период. Грижи за жената в 

пуерпериума. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Определение,видове. Показатели в ранниия  пуерпериум. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 22 - Патологичен пуерпериум. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Основни представители. Клиника. Лечение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 23 - Аборти и преждевременни раждания. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение, видове, клинични форми, поведение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 24 - Извънматочна бременност – клиника, диагноза, 

диференциална диагноза. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение, клинчни протичане, алгоритъм на поведение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 25 - Многоплодна бременност. Поведение по време на 

бременността и раждането. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Етиология. Рисове и усложнения. Акушерско поведение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 26 - Шок в акушерството. ДИК синдром.3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Видове шок. Причини за шок в акушерството. Поведение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 27 - Гинекологична анамнеза и обективно изследване. 

Допълнителни методи за гинекологично изследване. Кардинални симтпоми в 

гинекологията. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Основни въпроси, информация от обективното изследване. Съвременни 

методи за диагноза. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 28 - Възпалителни заболявания на женските полови органи – 

видове, диагноза и лечение.3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Основни представители. Клиника.Основни терапевтични схеми. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 29 - Първи грижи за новороденото. Асфиксия на новороденото. 

Реанимация на новороденото в родилна зала. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Асфиксия на новороденото – Причини. Степени. Тежест. 

Оценка на състоянието на новороденото непосредственослед раждането. 

Алгоритъм на реанимация. Последици на асфиксията. Първи грижи за новороденото 

в Родилна зала.  
 

УПРАЖНЕНИЕ № 30 - Хемолитична болест на новороденот. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Етиология, видове, форми на заболяването. Пре- и постнатална 

диагноза, лечение, профилактика. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 31 - Колпити - видове, диагноза и лечение. Сексуално 

трансмисивни заболявания.3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Определение. Видове. Лечение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 32 - Миома утери. Клиника, диагноза и лечение.3 часа. 
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ТЕЗИСИ: Определение, етиология, клиника. Диагноза. Критерии за оперативно 

лечение.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 33 - Дисфункционални маточни кръвотечения.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Класификация. Поведение.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 34 - Рак на маточната шийка - локализация, клиника, диагноза, 

лечение, профилактика.3 часа. 

ТЕЗИСИ: 

1. Етиология. Клиника. Диагноза. Диференциална диагноза. Лечение; 

2. Патоанатомия; 

3. Класификация; 

4. Видове профилактика. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 35 - Рак на тялото на матката - клиника, диагноза, лечение. 

3 часа. 

ТЕЗИСИ: 

1. Етиология; 

2. Класификация; 

3. Клиника.; 

4. Диагноза; 

5. Лечение 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 36 - Яйчникови тумори - обща характеристика, видове, 

класификация.3 часа. 

ТЕЗИСИ: 

1. Класификация; 

2. Основни характеристики; 

3. Диагноза и  поведение при доброкачествени яйчникови тумори; 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 37 - Злокачествени заболявания на яйчниците - клиника, диагноза 

и лечение.3 часа. 

ТЕЗИСИ: 

1. Етиология. Клиника. Диагноза. Диференциална диагноза. Лечение; 

2. Патоанатомия; 

3. Класификация; 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 38 - Статични заболявания на ЖПО. Урогинекология.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Анатомично устройство на диафрагма пелвис. Класификация на 

статичните заболявания. Клинична картина. Методи за лечение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 39 - Климактериум - клиника, лечение.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение. Хормонални характеристики. „ЗА“ и „ПРОТИВ“ ХЗТ. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 40 - Планиране на семейството. Контрацепция.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Определение, класификация на методите. Основни характеристики. 

Избор на метод. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 41 - Остър корем в гинекологията.3 часа. 

ТЕЗИСИ: – Определение. Причини. Поведение. 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 42 - Оперативна гинекология - най-често извършвани 

гинекологични операции. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Запознаване на студентите с основните и най-често използвани 

оперативни интервенции в гинекологията. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 43 - Родов травматизъм при новороденото. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Причини за родов травматизъм. Патогенеза. Видове и представители. 

Диагностичен и терапевтичен подход. Профилактика. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 44 - Акушерски операции - мануална сепарация и екстракция на 

плацентата, верзио - видове, индикации, условия, техника, плодораздробяващи 

операции. 3 часа. 

ТЕЗИСИ: Основни акушерски операции. Видове. Индикации. Техника. Усложнения. 

УПРАЖНЕНИЕ № 45 -Преговор на оперативното акушерство - форцепс, вакуум, 

мануална помощ при седалищно предлежание.3 часа. 

ТЕЗИСИ: Проверка на усвоените теоретични знания и практически умения на 

студентите на фантом и/или Център по симулационна медицина. 

 

 

 
  

➢ ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

 

- Основен лекционен курс по „Акушерство и гинекология”, за студенти по медицина и 

дентална медицина, разработен от хабилитираните преподаватели  в катедрата; 

 - „Наръчник по Акушерство и гинекология” , Медицина и физкултура , София, 2015г. 

-  Димитров А. Акушерство. АРСО, 2014, София 

-  Димитров. А., Златков В., Гинекология. АРСО, 2013, София 

-  Учикова Е. Тестове по Акушерство и гинекология. ЛАКС БУК, Пловдив, 2017г. 

- Димитракова Е. „Нови аспекти в майчино-феталните взаимоотношения при 

прееклампсия.”,  Автопринт, Пловдив  2014г. 

- Стоилова Й., Кръстева М. „Превенция и контрол на неонаталаните инфекции”, МУ 

Пловдив, 2013г. 
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➢ КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 

КОНСПЕКТ ПЕТИ КУРС (СЕМЕСТРИАЛЕН) СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА 

 

1. Диагноза на бременността – ранна и късна. Съвременни методи за диагноза. 

2. Раждане, предвестници. Периоди – водене на раждането. Механизъм на раждането при 

предно-тилно предлежание и отклоненията  му – дпзтп, високо право. 

3. Седалищно предлежание. Седалищно раждане – диагноза, поведение, механизъм на 

раждането. 

4. Застрашен плод – методи за диагноза, плацентарна инсуфициенция. Асфиксия на плода. 

Апгар. Преносена бременност. 

5. Многоплодна бременност. 

6. Бременност и екстрагенитални заболявания.  

7. Ранни токсикози. 

8. Прееклампсия и еклампсия – клиника, диагноза, поведение. 

9. Кръвотечения по време на раждането, плацентарния и постплацентарния период. 

10. Кръвотечения през втората половина на бременността – плацента превия и аблацио 

плаценте. 

11. Родов травматизъм на майката. Разкъсвания на мекия родов канал. Рутпура на матката – 

видове, диагноза, поведение. 

12. Аборти – видове, причини, клиника, диагноза, лечение. 

13. Преждевременно раждане – причини, клиника, лечение. Признаци на недоносеност и 

поведение при раждане на недоносено дете. Ппом. 

14. Нормален пуерпериум. 

15. Патологичен пуерпериум 

16. Цезарово сечение.  

17. Форцепс, вакуум: индикации, условия, техника. 

18. Шок в акушерството. Дик синдром. 

19. Трофобластна болест. 

20. Възпалителни заболявания на жпо – колпити: видове, клиника, лечение. 

21. Миома на матката.  

22. Ендометриоза. 

23 карцином на маточната шийка. 

24. Карцином на маточното тяло. Саркома на матката. 

25. Яйчникови тумори – обща характеристика. 

26. Доброкачествени яйчникови тумори – диагноза, лечение. 

27. Злокачествени яйчникови тумори – диагноза, лечение. Рак на яйчника. 

28. Тазово-възпалителна болест 

29. Статични промени в матката – десцензус и пролапс. 

30. Стерилитет в семейстовото.. 

31. Контрацепция. 

32. Остър корем в гинекологията. 

33. Извънматочна бременност – видове. Тубарна бременност – причини, клиника, 

диференциална диагноза, поведение. 

34. Климактериум. Хзт. 

35. Детско-юношеска гинекология. 

36. Синдром на поликистозния яйчник (pcos) 

37. Невро-хормонална регулация на менструалния цикъл. Дисфункционални маточни 

кръвотечения. Метропатия хеморагика ювенилис. Метропатия хеморагика климактерика. 
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КОНСПЕКТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  

СПЕЦАЛНОСТ МЕДИЦИНА 

 

Акушерство 

 

1. Диагноза на ранна и напреднала бременност 

2. Генитални и екстрагенитални промени в организма на бременната. Бременност и 

екстрагенитални заболявания. Диабет и бременност. 

3. Нормално раждане – предвестници, периоди, поведение 

4. Физиология и патология на пуерпериума. Грижи за родилката 

5. Родов травматизъм 

6. Многоплодна бременност 

7. Извънматочна бременност 

8. Аборти – видове, клиника, поведение 

9. Преждевременно раждане 

10. Първи грижи за новороденото. Недоносено дете – признаци за недоносеност, грижи за 

недоносеното 

11. Преносена бременност. Индукция на раждането. 

12. Трофобластна болест 

13. Многоводие и олигохидрамнион. Плацентарна инсуфициенция. 

14. Ранни токсикози на бременността. Хиперемезис гравидарум 

15. Прееклампсия и еклампсия 

16. Кръвотечения във втората половина на бременността.  

17. Акушерски коагулопатии. ДИК синдром. 

18. Дистокии – определение, видове и поведение. 

19. Седалищно предлежание. Механизъм на раждане. Мануална помощ. 

20. Тазови дистокии.  Мензурация.  

21. Кръвотечения в плацентарния и постплацентарния период 

22. Цезарово сечение и обезболяване на раждането 

23. Влагалищни оперативни раждания – форцепс, вакуум 

24. Асфиксия на плода и новороденото. Хемолитична болест на новороденото 

25. Застрашен плод – методи за оценка състоянието на плода 

26. УЗИ в акушерството 

 

Гинекология 

27. Менструален цикъл – хормонални и клинични характеристики 

28. Видове менструални аномалии 

29. Дисфункционални маточни кръвотечения – метропатия хеморагика ювенилис, 

 метропатия хеморагика климактерика 

30. Вулво-вагинити 

31. Предракови и ранни ракови изменения на маточната шийка 

32. Карцином на маточната шийка 

33. Карцином на тялото на матката. Сарком на матката 

34. Миома на матката 

35. Ендометриоза 

36. Яйчникови тумори – общи характеристики 

37. Яйчникови тумори – доброкачествени 

38. Яйчникови тумори – злокачествени  

39. Тазова възпалителна болест 

40. Остър корем в гинекологията. Причини. Диагноза. Поведение. 

41. Сексуално преносими заболявания 
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42. Статични заболявания на ЖПО и урогинекология. Видове инконтиненция. 

43. Стерилитет. Класификация. Диагноза. 

44. Контрацепция 

45. Детско-юношеска гинекология 

46. Диагностични методи в гинекологията – УЗИ, хистероскопия, лапароскопия 

47.Синдром на поликистозните яйчници – диагноза, лечение 

48. Климактериум и  ХЗТ. 

 

 

 

Изготвил програмата: Проф. Д-р Екатерина Учикова, дм; Проф. Д-р Елена Димитракова, 

дм;  Проф. Д-р Мая Кръстева, дм 


