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д-р Александър Кобаков, 
акушер-гинеколог 
в МБАЛ „Света София” 

Женската консултация е организирана медицинска систе-

ма от няколко последователни посещения при специалист 

акушер-гинеколог в Диагностично консултативен център за 

проследяване на бременността от 12-а г.с. до 40 дни след 

раждането, с цел – възможно най-ранна диагностика на ус-

ложненията по време на бременността, а очакваният резул-

тат – здрави майки и бебета. 

Как точно трябва да се случва Женската консултация е за-

дадено в Стандарт по АГ на Република България.

Женска 
консултация

Какво трябва да се направи след положителния тест за бре-

менност и преди да бъдете записани за Женска консулта-

ция (ЖК)? Следва посещение при личния лекар, за да полу-

чите Направление за установяване на бременност от АГ 

специалист.
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Много често семейните лекари издават направление за регистрация в ЖК, което е грешка.
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На прегледа при АГ специа-
лист трябва да се отговори 

на пет важни въпроса:
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има ли 

бременност?1
Къде е 

бременността?2
отговаря ли за 
срока на аменорея 
– последна редов-
на менструация?

3
Колко ембриона 

се намират?4
Жив ли е ембрион-

ът, ембрионите? 5
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Ако бременност има и тя е вътре в матката, а ембрионът 

е един, има сърдечна дейност и след измерване на CRL в mm 

отговаря за срока на аменорея, то бременността е нормална.

Ако няма други съображения, то АГ специалистът връща амбу-

латорен лист до личния лекар с предложение тази бременност 

да бъде зачислена в ЖК. Когато оПЛ получи тази информация, 

то той може да издаде Направление за зачисляване в ЖК. 

в случай, че има нужда, АГ специалистът може да покани па-

циентката за вторичен преглед, който да отговори на петте 

важни въпроса, и ако всичко е наред, следва да предложи на 

личния лекар зачисляване в ЖК. 

Колко средства дава НЗоК за извършен и отчетен първичен 

преглед – зачисляване в ЖК на АГ специалист – 20.00 лева, а за 

всяко следващо посещение (вторичен преглед) сумата е 12.00 

лева, съгласно новия Национален рамков договор. (важно е да 

се отбележи, че вторичните прегледи се случват всеки месец, 

през 30 дни, до 8-ия лунарен месец от бременността и през 

14 дни в 9-и и 10-и л.м. – общо до 10 посещения при нормално 

протичаща бременност). и така… за работата при всяка па-

циентка от 10 прегледа по 20 мин., което е равно на 3 часа и 

20 мин. или общо целият екип – от лекар и акушерка, санитар 

и останалия персонал, получава 128.00 лева.

Дейността, покрита от НЗоК, е снемане на анамнеза, под-

робна при първо посещение, и настоящи оплаквания при всяко 

следващо посещение. три пъти се извършва специализиран ги-

некологичен преглед на гинекологичния стол. 

три ехографии (веднъж между 11-а и 14-а г.с., веднъж между 

18-а и 24-върта г.с. и веднъж между 28-а и 32-ра г.с.) акушерска 

ехография на УЗи апарат – без точно определен стандарт. 

Какво включва самото изследване? биометрия на плода, оценка 

на околоплодни води и плацента. Еднократно вземане на он-

копрофилактична цитонамазка, при условие, че не е налице 

отрицателен резултат от такава (I – II група по Papanicolaou) 

през последните 24 месеца. 
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При всяка консултация се проследя-

ва телесно тегло, артериално кръвно 

налягане, нарастване на обиколката 

на корема и височината на матката 

– fundus uteri. от момента на появата 

им се проследяват детските сърдечни 

тонове с акушерска слушалка (това не 

включва запис на тонове с акушерски 

монитор). 

Лабораторните изследвания, които по-

крива НЗоК по време на една нормално 

протичаща бременност, са: 

 пълна кръвна картина (3 пъти) – хе-

матологични и цитологични изследвания, 

 урина (3 пъти) – базова програма, 

 еднократно се определят трансфу-

зиологични изследвания – кръвногру-

пова принадлежност (Аво и Rh) и ми-

кробиологични изследвания – посявка на 

стерилна урина, 

 скринингови имунологични изследва-

ния за сифилис и за хепатит В и ако 

бременната е съгласна, и HIV. 

Два пъти се взема влагалищен секрет 

за микробиологично изследване при 

зачисляването и преди очаквано ражда-

не.
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НЗоК не заплаща ранен биохимичен скри-

нинг, който се провежда в 11-13-а г.с.

НЗоК заплаща късен биохимичен скри-

нинг при възраст над 34 години, което 

включва серумен скрининг за алфа-фе-

топротеин и бета ЧХГ (15-19-а г.с.) и 

две допълнителни акушерски ехографии. 

Ако има позитивен скрининг, следва ге-

нетична консултация, последвана от 

биопсия на хориални въси (това няма 

как да се случи чрез финансиране от 

НЗоК предвид липсата на финансиране 

на ранен бХС) или амниоцентеза. 

в зависимост от получените резулта-

ти и/или при допълнителни анамнестич-

ни данни за обремененост с риск от 

захарен диабет, предишни ембриопа-

тични/фетопатични бременности, пре-

карани остри инфекциозни заболявания 

и луес също се насочва пациентката за 

болнично лечение в трето ниво болници, 

които имат право по НЗоК да извърш-

ват процедурите.

в хода на проследяването на нормална 

бременност, установяването на ново-

възникнало заболяване от какъвто и да 

е характер налага консултация със съ-



Присъединете се към групата на списание Майчинство

ответния специалист, което се финан-

сира от НЗоК чрез издаване на Направ-

ление от АГ специалист.

НЗоК не покрива скрининг за истмико-

цервикална недостатъчност за всяка 

бременност – ехографско определяне на 

дължина на маточната шийка. Само при 

спонтанни (хабитуални) аборти, когато 

бременността е определена като ри-

скова, се финансира клинично и ехограф-

ско изследване на долния маточен сег-

мент, изследване за токсоплазмоза, 

медикогенетична консултация. 

Акушеро-гинекологичният специалист е 

длъжен да издирва резултати от хис-

тологични, микробиологични и други из-

следвания на абортирани в миналото 

тъкани, което понякога е много трудно, 

и да насочи пациентката за пренатална 

диагностика на вродените аномалии на 

концептуса за сметка на пациентката.

НЗоК не покрива Фетална морфология 

на плода при специалист по пренатална 

диагностика на плода, нито Феталнехо-

кардиография, нито определяне на Фе-

топлацентарен кръвоток при нормално 

протичащата бременност. При съмне-

ние за някаква патология се насочва за 

уточняване – хоспитализация в болница. 

Женската консултация е недофинанси-

рана, което поражда демотивация в ме-

диците, ангажирани с наблюдението на 

бременните жени. Цената за добрия ре-

зултат от ЖК се нуждае от доплаща-

не от пациентката. тези, които не са 

здравноосигурени, не подлежат на ЖК. 




