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КОНСПЕКТ 
АКУШЕРСТВО – ПАТОЛОГИЧНО 

теория 
ІІІ, ІV, V и VІ семестър 

СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА“ – УЧЕБНА 2022/2023 г. 
 

1. Преждевременно прекъсване на бременността. Аборти - определение, етиология, 
видове, клинични форми на спонтанните аборти. Поведение на акушерката. 

2. Извънматочна бременност – определение, етиология, клиника. Поведение на 
акушерката. 

3. Кръвотечения през втората половина на бременността. 
4. Преносена бременност. 
5. Преждевременно раждане. 
6. Тазови дистокии. 
7. Заболяване на трофобласта – трофобластна болест, хорионепителиома. 
8. Аномалии на плацентата. Аномалии на пъпната връв. Аномалии на амниона и 

околоплодната течност – многоводие, маловодие. 
9. Повръщане през ранна бременност, злокачествено повръщане. Слюноотделяне. 
10. Прееклампсия, еклампсия. 
11. Заболявания на вулвата. Заболявания на влагалището. Заболявания на матката – 

миома, рак на маточната шийка. Тумори на яйчниците и бременност. 
12. Затруднения на раждането от страна на мек родов път. 
13. Затруднения на раждането от страна на изгонващите сили. Оперативна 

екстракция на плода при главични предлежания – форцепс, вакуум. Индикации. 
Задачи на акушерката. 

14. Затруднения на раждането от страна на пъпната връв и пролабиране на дребни 
части на плода. 

15. Повлияване на родовия процес от страна на околоплодния мехур – 
преждевременно пукане на околоплодния мехур, поведение. 

16. Усложнение на раждането при аномалии в развитието на плода. Макрозомия 
фети. 

17. Аномалии в отлепването и отделянето на плацентата – мануална сепарация и 
екстракция на плацентата. Техника, поведение на акушерката. 

18. Нарушение в контрактилитета на матката -- Subatonia и atonia uteri. 
19. Кръвотечения от задържани плацентарни части. Мануална и инструментална 

ревизия на матката. Маточно – влагалищна тампонада. Поведение на акушерката 
20. Шок в акушерството. 
21. Амниотична емболия. 
22. Смущения в кръвосъсирването – коагулопатии. 
23. Разкъсване на меките родови пътища - видове. 
24. Хематоми на меките родови пътища. Увреждане на съседни органи – 

Symphisiolysis. 
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25. Оперативно разширяване на меките родови пътища – епизиотомия, 
перинеотомия. Възстановяване на целостта на меките родови пътища – 
трахелорафия, колпорафия, перинеорафия. 

26. Субинволуцио утери. 
27. Лохиометра. Маточни кръвотечения в пуерпериума. Смущения в уринирането. 
28. Инфекции на родовите рани. 
29. Инфекции на матката – аднекси. 
30. Пуерпериален пелвеоперитонит и пуепериален сепсис. 
31. Патология на гръдните жлези в пуерпериума – рагади, мастити. 
32. Сърдечно – съдови заболявания и бременност. Тромбоемболични заболявания. 
33. Диабет и бременност. 
34. Кръвни заболявания и бременност. 
35. Заболявания на черния дроб и бременност. 
36. Заболявания на НС – психични заболявания и бременност. 
37. Инфекциозни заболявания и бременност. СПИН и бременност. 
38. Болести на отделителната система и бременност. 
39. Застрашен плод – определение, причини водещи до застрашено състояние на 

плода.  
40. Депресивно състояние на новороденото. 
41. Интраутеринна смърт на плода – диагноза, поведение. 
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Ръководител на Катедра по акушерски грижи 
 
 
 
 
Приет на Катедрен съвет с Протокол №7  от 13.09.2022 г. 
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1. Преждевременно прекъсване на бременността. Аборти - определение, етиология, 
видове, клинични форми на спонтанните аборти. Поведение на акушерката. 

2. Извънматочна бременност – определение, етиология, клиника. Поведение на 
акушерката. 

3. Кръвотечения през втората половина на бременността. 
4. Преносена бременност. 
5. Преждевременно раждане. 
6. Повръщане през ранна бременност, злокачествено повръщане. Слюноотделяне. 
7. Прееклампсия, еклампсия. 
8. Затруднения на раждането от страна на изгонващите сили. Оперативна 

екстракция на плода при главични предлежания – форцепс, вакуум. Индикации. 
Задачи на акушерката. 

9. Аномалии в отлепването и отделянето на плацентата – мануална сепарация и 
екстракция на плацентата. Техника, поведение на акушерката. 

10. Нарушение в контрактилитета на матката - - Subatonia и atonia uteri. 
11. Кръвотечения от задържани плацентарни части. Мануална и инструментална 

ревизия на матката. Маточно – влагалищна тампонада. Поведение на 
акушерката. 

12. Разкъсване на меките родови пътища - видове. 
13. Оперативно разширяване на меките родови пътища – епизиотомия, 

перинеотомия. Възстановяване на целостта на меките родови пътища – 
трахелорафия, колпорафия, перинеорафия. 

14. Субинволуцио утери. 
15. Лохиометра. Маточни кръвотечения в пуерпериума. Смущения в уринирането. 
16. Патология на гръдните жлези в пуерпериума – рагади, мастити. 
17. Застрашен плод – определение, причини водещи до застрашено състояние на 

плода.  
18. Интраутеринна смърт на плода – диагноза, поведение. 
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