
 

 

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ - VI курс 

 

 
 

РАЗДЕЛ I.  ФИЗИОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА И РАЖДАНЕТО 

 

1. Анатомия и физиология на женските полови органи. Костен таз - устройство, размери, плоскости. 

2. Оплождане. Имплантация. Развитие на плода.  

3. Плацента, пъпна връв, мембрани, околоплодна течност. 

4. Акушерска анамнеза. Определяне срока на бременността и вероятния термин на раждането. 

5. Акушерско изследване – палпация (методи на Леополд), мензурация, аускултация. Положение на 

плода в матката - habitus, situs, praesentatio, positio. 

6. Диагноза на ранна и напреднала бременност. Диагноза на мъртъв плод. 

7. Промени в организма на бременната жена. Хигиена и диететика по време на бременността.  

8. Методи за наблюдение на плода през бременността и по време на раждането – ултразвуково 

изследване, кардиотокография (НСТ и ФОТ), амниоцентеза, микрокръвен анализ, амниоскопия. 

9. Вродени аномалии на плода – пренатален скрининг и диагностика. 

10. Причини за настъпване на раждането. Периоди на раждането.  

11. Биомеханизъм на раждането. Водене на нормално раждане. Партограма. 

12. Обезболяване на раждането. 

13. Нормален пуерпериум. Грижи за родилката.  

14. Лактация. Грижи за млечните жлези през бременността и лактацията.  

15. Физиология на новороденото. Първи грижи за новороденото. 

16. Лекарствени средства и бременност. 

17. Доболнично наблюдение на бременността. 

 

 

РАЗДЕЛ II.  ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА И РАЖДАНЕТО 

 

18. Рискова бременност – принципи на проследяване и поведение. 

19. Трофобластна болест.  

20. Спонтанни аборти - видове, етиология, поведение. 

21. Изкуствен аборт - аборт по желание, терапевтичен аборт. Методи за прекъсване на бременност в 

първи и втори триместър.  

22. Преждевременно раждане. Недоносен плод.  

23. Преносена бременност. Преносен плод.  

24. Многоплодна бременност. 

25. Повръщания по време на бременността.  

26. Хипертонични състояния по време на бременността. Прееклампсия, HELLP синдром, еклампсия. 

27. Диабет и бременност.   

28. Ендокринни заболявания (без диабет) и бременност. 

29. Rh- изоимунизация. Изоимунизационна болест на плода и новороденото.  

30. Сърдечно-съдови заболявания и бременност. 

31. Инфекциозни заболявания и бременност. 

32. Бременност и тумори на гениталните органи.  

33. Плацентарна инсуфициенция - причини, методи за диагноза, поведение. 

34. Извънматочна бременност. 

35. Кръвотечения във втората половина на бременността. Placenta praevia, Abruptio placentae. 



 

 

36. Функционални дистокии. Средства повлияващи маточната активност.  

37. Тесни тазове - видове, диагноза, поведение. Механична дистокия.  

38. Напречно и косо положение на плода. Атипични и патологични главични предлежания.  

39. Предлежание и пролапс на дребни части и пъпна връв. Патология на околоплодната течност и 

мембрани.     

40. Кръвотечения в плацентарния и ранен постпартален период.  

41. Родилен травматизъм на майката и плода - видове, диагноза, поведение, профилактика. 

42. Патологичен пуерпериум - пуерперални инфекции, мастит, тромбоемболизъм, следродилна 

депресия.   

43. Седалищно предлежание. Механизъм на раждането. Мануална помощ.  

44. Вагинални оперативни методи за родоразрешение – екстракция на плода с форцепс и вакуум 

(устройство на инструментите, индикации, техника).  

45. Цезарово сечение - видове, индикации, усложнения. Вагинално раждане след Цезарово сечение.  

46. Мануална екстракция на плацентата, инструментална ревизия на матката,         

маточно-влагалищна тампонада - индикации, техника. 

47. Шок в акушерството. Амниотична емболия. Акушерски коагулопатии.  

48. Депресивни състояния на новороденото - причини, диагноза, поведение.  

Първична реанимация на новороденото.  

 

 

РАЗДЕЛ III.  ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

49. Гинекологична анамнеза. Обективно гинекологично изследване. Нормална находка при 

гинекологичен преглед.  

50. Специални методи за гинекологично изследване - ехографска диагностика, цитологична 

диагностика, колпоскопия, ХСГ, сондиране на маточната кухина, сепарирано пробно абразио, пробна 

пункция, лапароскопия, хистероскопия.  

51. Най-често срещани симптоми в гинекологията. 

52. Ендоскопски изследвания в гинекологията (лапароскопия, хистероскопия) - индикации, техника.  

53. Невро-хормонална регулация на менструалния цикъл.      

54. Разстройства на менструалния цикъл. Неправилни маточни кръвотечения.   

55. Основни ендокринни синдроми в гинекологията. Овариална поликистоза, Посткастрационен 

синдром, Предменструален синдром.  

56. Климактериум. Хормонозаместителна терапия 

57. Вулво-вагинити - видове, характерни особености, лечение.     

58. Тазова възпалителна болест.  

59. Сексуално трансмисивни заболявания. СПИН. 

60. Остър корем в гинекологията. 

61. Карцином на маточната шийка.  

62. Профилактика на предраковите и ракови заболявания на женските полови органи. 

63. Карцином на ендометриума.  

64. Миома на матката. Саркома на матката.  

65. Яйчникови тумори – доброкачествени. 

66. Яйчникови тумори - злокачествени. Карцином на яйчника. 

67. Ендометриоза. 

68. Гинекология на детската и адолесцентна възраст.  

69. Вродени малформации на женските гениталии.     

70. Статични заболявания на гениталиите. Пикочна инконтиненция.  

71. Стерилитет. Инфертилитет  

72. Семейно планиране. Контрацепция. 


