
АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

При оказване на акушерска помощ, човек трябва да знае много

за да прави малко (Willibald Pschyrembel 1901-1987) 

Wehrend



Индикации за акушерско изследване:

- При раждащи животни?

- Фаза на раждане ?

- Еутоция или дистоция ?

- Трябва ли да се окаже помощ ?

- Акушерска диагноза, прогноза, план за разраждане ?

Но да се избягва честото и грубо изследване тъй като 

може да доведе до:

- прекъсване на раждането

- инфекция и нараняване

Дистоция 
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- Анамнеза
РОДИЛЕН СТАТУС

- Общо изследване

- Външно акушерско изследване

- Вътрешно акушерско изследване

- Други методи на изследване

- УЗ

- Рентген

- Лабораторна диагностика (електролити, глюкоза, 
кръвна картина).

- Изследване на плода

- Акушерска диагноза

- Акушерска прогноза



Анамнеза

- Индивидуално ориентирана

-При спешни случаи в зависимост от нуждата

Най-важната информация от анамнезата, която и     
изискуема:

- Продължителност на бременността

- Начало на раждането

- Какви признаци е показала родилката

-Оказана до този момент помощ

- от кого

- в какво се е изразила – медикаментозно третиране, 
изследвания, опити за екстракция и др.

- ефект и резултат 
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Общо изследване

-Важно и за началото и за финала на изследването
- Решаващо за необходимост от обща стабилизираща терапия

Най-важни контролирани параметри:

- Дихателна честота и качество

- Сърдечна честота

- Лигавици 

- ВТТ

- Възможност за изправяне

Внимание – кръвоизливи, задух, липса на контракции
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Външно акушерско изследване

Корем 

Прекомерно увеличаване на корема

Defans musculare

Вулва – слабо, силно, едематизиране и зачервяване

Изтечения от вулвата (количество, цвят, консистенция, 
миризма)

наранявания, околоплодни обвивки, части от плода и т. н. 

Тазови връзки

Млечна жлеза 
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Вътрешно акушерско изследване:

-почистване дезинфекция, бинтоване на опашката
- най-добре при изправено животно
- заместител на околоплодни течности

Изследвани параметри:

- мек родилен път, влагалище (широко, тясно, рани, гънки, 
кръв, влажност), цервикс, матка (руптури, възбудимост)

- твърд родилен път- таз (нормален, ювенилен, инфантилен)

- околоплодни мехури (запазени или спукани)
- плод, подове
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Плод

- разполагане

- виталитет (жив/мъртъв)

- големина

- брой
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Лежане (Situs)

Надлъжна ос на плода спрямо надлъжната ос на майката

Основно два вида - надлъжно

- напречно
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РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЛОДА



Положение (Positio)

Гърбът на плода спрямо гърбът на майката

Видове: горно, долно, странично гръбно положение 
(ляво и дясно)

l
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Нормално горно гръбно положение. 

С изключение при свинята (някои автори !) долното 

е патологично



(Bostedt 2006)
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Положение (Positio)



Държане (Habitus)

Държане на главата и крайниците едни спрямо други, 
спрямо трупа, надлъжната ос и родилния път

Разновидности: изпъване, свиване, торзио

При всички видове нормалното държане на крайниците е 
изпънато, с изключение при свинята – свито в раменните 
стави

Главата винаги е изпъната и насочена в родилния път ! 
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Представяне (presentatio) – с коя част и орган плодът 

се насочва към родилния път 

Предно крайно

Задно крайно

При неправилно лежане

Напречно хоризонтално

Коремно представяне

Гръбно представяне

Напречно вертикално

Коремно представяне

Гръбно представянене



Предно крайно представяне: 

- глава                                                

- стъпална повърхност на 

крайници надолу

- карпална и бабкова става 

се свиват в една и съща 

посока

Задно крайно представяне: 

- опашка 

- стъпална повърхност –

нагоре      - тарзална и 

бабкова става се свиват в 

различни посоки

- палпиране на тарзуса
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Задно крайно 

представяне

Предно крайно 

представяне

Надлъжно лежане, 

горно гръбно 

положение, предно 

представяне 

Lateroflexio capitis 

dextra

Надлъжно лежане, 

горно гръбно 

положение, 

двустранно раменно 

свито държане 

Надлъжно лежане,    

Горно гръбно положение  

Задно представяне 

Двустранно тазобедрено 

свито държане

Надлъжно лежане, 

горно гръбно 

положение, предно 

представяне  

Ventroflexio capitis
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Разполагане на плода



Плод/родилен път

- предстоящ

- навлязъл

- преминал

Показатели: 

Ако гръдния кош е навлязъл в таза, по принцип плодът не 
може да се върне назад 

При задно представяне, по-ранно притискане на пъпната 
връв – опасност от хипоксия
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Виталитет на плода – жив, мъртъв, съмнително жив

-движения (спонтанни, провокирани)
- рефлекс на междукопитната цепка                                            
- рефлекс на очната ябълка
- гълтателен рефлекс                                                                 
- сукателен рефлекс
- анален рефлекс                                                                        
- пулсации на пъпната връв
- УЗ !!!!

Внимание : относителност
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Сигурни признаци за мъртъв плод

-Отделяне на косми 

- Емфизем
- Мумификация

Относително сигурни признаци за мъртъв плод

- Неспецифична миризма на околоплодните течности

- Отделяне на плацентата от фетуса
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Големина на плода по отношение на родилния път

- Нормално голям

- Относително голям

- Относително твърде голям

- Абсолютно твърде голям

Ориентировъчни параметри:
- диаметър на копита, бабковата става
- череп, чело, междуорбиталното пространство

Брой на плодовете !!!

не е възможно per vias 

naturales
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Ректалното изследване е необходимо при съмнение за:

- съмнение за торзио на матката

- маточни и ректовагинални перфорации

- разкъсване на широката маточна връзка
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Суправагинално разполагане на 

крайниците

- Във връзка с препарталното 

изпъване на крайниците

- От 14-я ден преди раждането

- При КБ - колики (Dorsoflexio uteri)

АКУШЕРСКО ИЗСЛЕДВАНЕ –

ДД раждане/бременност



Акушерска диагноза, заключение

1. Плод/родилен път – разполагане в матката и 
родилния път, големина, виталитет

2. Прогноза – за майката и плода
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ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНО РАЖДАНЕ




