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Философия на акушерските грижи.Теоретични и практически основи 

на общите и специалните акушерски грижи.  
на специалност “ Акушерка “ 

/ Теория / 
 

ФВСАГ 
 

1. Историческо развитие на акушерската професия в България. Философия и 
социална значимост на акушерската професия. Съвременни методи и концепции 
за сестринските и акушерски грижи. 

2. Роля и компетенции на акушерката (длъжностна характеристика, 
професионални изисквания към личността на акушерката). 

3. Комуникация в акушерските грижи – зачитане правата на здравия и болния, 
отношение към семейството и близките на болния. 

4. Медико- деонтологични проблеми при работата в екип. Професионална тайна и 
поверителност. 

5. Формулиране на акушерската диагноза. 
6. Планиране, организиране, анализ и оценка на акушерските грижи. 
7. Здравни заведения. Видове, структури. Изисквания към болничната обстановка. 
8. Болничен режим и правилник за вътрешния ред в ЛПЗ. Лечебно охранителен 

режим. 
9. Задължения на акушерката при посрещане и ориентиране на пациента в ЛДЗ- 

АГ комплекс: приемане, настаняване, привеждане, изписване. 
10. Асептика и антисептика в АГ практиката. Дезинфекция и стерилизация. Роля на 

акушерката при осъществяването и контрола им.  
11. ВБИ – социална значимост. Роля и задачи на акушерката в профилактиката на 

ВБИ в АГ и неонатологично отделение. 
12. Организация на работа на акушерката. Участие на акушерката при подготовка, 

водене и извеждане на визитация. Приемане и предаване на дежурство. 
Документация. 

13. Задължения на акушерката при организация на лечебното хранене. Хранене на 
тежко болен. 

14. Температура. Температурни състояния. Грижи за болен с треска. 
15. Пулс. Качества на пулса. Отклонения. 
16. Дишане. Физиология на дишането. Качества на дишането. Патологични 

промени. Кислородотерапия. 
17. Кръвно налягане. Физиология и патологични отклонения. 
18. Наблюдение и грижи при уриниране. Функционални изследвания на бъбреците. 
19. Дефекация. Физиология. Патологични отклонения. Наблюдение и регистриране 

дефекацията при възрастен и дете. 
20. Лекарства. Начини и действия. Общи правила при прилагане на различни видове 

лекарства. Начини на въвеждане в организма. 
21. Антибиотици. Общи сведения. Видове. Правила и прилагане на приложение на 

антибиотиците. Проби за чувствителност към антибиотици. 



22. Вливания. Видове инфузионни разтвори. 
23. Кръвопреливане. Определяне на кръвни групи. Специални грижи за жени след 

хемотрансфузия. 
24. Десмургия. Видове превръзки. Основни правила. 
25. Физиолечение. 
26. Семейно планиране. Проблеми и задачи стоящи пред акушерката, работеща в 

кабинета по семейно планиране. 
27. Поведението на акушерката при обхващане на бременна с желана и нежелана 

бременност. Консултиране на бременна с нормално протичаща бременност. 
28. Поведение на акушерката при обхващане на бременна с желана и нежелана 

бременност. Консултиране на бременна при патологични отклонения – 
диспансеризация. 

29. Хигиена на бременната – режим, труд, сън, почивка, хранене. 
Психопрофилактика в различните триместри на бременността. 

30. Хигиенни грижи за родилка при нормално и патологично раждане. 
31. Лактация – грижи за гърдите на родилката. Стимулиране и спиране на 

лактацията. Помощ при закърмяване на новороденото. Даване на съвети. 
32. Грижи за родилката с патология на гърдите. Мастит – начален и гноен. 

Профилактика. 
33. Физическо развитие на детето – критерии и оценка. Грижи за новородени – 

адапционен синдром. 
34. Грижи за новородени деца с хемолитична болест. 
35. Естествено, смесено и изкуствено хранене на дете – основни принципи. 
36. Провеждане на консултация на дете до една годишна възраст. Имунизационен 

календар. 
37. Клизми. Видове. Механизъм на действие. Метеоризъм. 
38. Предоперативна подготовка на жена за коремна и влагалищна операция. 
39. Специални грижи и наблюдение на жени в ранния следоперативен период. 
40. Социални аспекти на онкологичните проблеми в АГ практиката. Профилактика 

на онко- заболявания – профилактични прегледи, цитонамазки, прегледи на 
гръдните жлези. 

41. Социални аспекти на онкологичните проблеми в АГ практиката. Грижи за болни 
по време, след химиотерапия и лъчетерапия. 
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