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Всяка година през януари в България се чества празника на родилната помощ - 

Бабинден. Обредното поливане в миналото се е извършвало под плодно дръвче. Всяка 

млада жена подавала на Бабата сапуна, поливала ѝ вода и я дарявала с пешкира, който е 

донесла.  

 

 

По време на ритуалното измиване на ръцете бабата хвърляла вода със шепите 

нагоре и благославя: „Колкото капки вода, толкова деца, берекет и здраве” и „Както 

се хлъзга сапунът, така леко да раждат младите булки”. След това избърсвала ръцете 

си в полите на младите невести, за да са плодовити. На обед жените се събирали заедно 

в дома на Бабата - акушерка. Всяка жена носела погача, варена кокошка, шише вино 

или ракия. Подреждала се богата трапеза и се започвало... 



 

Днес акушерките са добре подготвени медицински специалисти, стъпили на 

медицината на доказателствата. Заедно с лекарите те са гаранти за здравето на 

бременните, родилките,  бебетата и жените с гинекологини проблеми.    

Познаването на естеството на труда и историята на акушерската професия 

създава в практикуващите я чувство на принадлежност към общата благородна мисия 

за опазването на най-големите човешки ценности - живота и здравето. Акушерският 

труд е не просто работа, а призвание. Анализът на развитието на професията и 

състоянието на работната сила е основата, върху която се надграждат съвременните 

виждания за организация на акушерските грижи. 

Еволюцията на акушерската професия започва от древността и продължава 

до наши дни, когато съвременните модели за предоставяне на акушерски грижи 

стъпват на европейски директиви. 

В древни времена жените са раждали и са прекъсвали пъпната връв сами или с 

помоща на по-възрастни жени. Акушерските познания на древните народи са различни, 

поради което е различна и оказваната помощ.  

Най-старите писменни сведения, свързани с бременността и гинекологичните 

заболявания, се срещат в египетските медицински папируси. Такава информация се 

съдържа и в китайските йероглифни ръкописи, във вавилонските кленописни записи и 

в индийската ,, Аюрведа”. 



   

В Древен Египет е имало съсловие от жени, оказващи родилна помощ. Те 

диагностицирали бременност, като давали на жената напитка от особена трева и мляко 

от майка на новородено момче. Ако напитката предизвиквала повръщане, значи жената 

е бременна.  

 

В Древен Китай дълго време се съхранила традицията за раждане в седящо 

положение. При раждането често били използвани амулети, както и някои акушерски 

инструменти. 

 



В Древна Индия при по-тежко раждане помагащата жена се обръщала за 

съдействие към мъж - лекар. Индийските лекари са първите, предложили рационални 

методи за помощ при раждане. 

 

 

В Древна Гърция жените, оказващи помощ при раждане, се грижели и за 

послеродовия период. Прилагали и методи за прекъсване на бременността. В трудовете 

на Хипократ се описва нормално раждане и родилна треска. 

 



В Древен Рим бременността и раждането се свързвали с различни богини, 

например: богиня на матката – Утерина; бигини покровителки на раждането – Диана, 

Кибела, Юнона и Мена; богиня на главичното предлежание на плода – Проза; богиня 

на напречното и седалищното предлежание на плода – Постверта. Акушерката е 

извършвала определени ритуали към съответната богиня, в зависимост от 

предлежанието на плода при конкретното раждане.  

 

През Средновековието се считало за неприлично с акушерство да се занимават 

мъжете лекари. Акушерство упражнявали само т.нар. ,,Баби”. Само в най-тежките 

случаи, когато животът на родилката бил застрашен, викали на помощ лекар-хирург, 

който извършвал плодораздробяваща операция (допустима само при мъртъв плод). 

Прекъсването на бременността се е считало от църквата за убийство. През 1552 г. 

лекарят Верт от Хамбург бил изгорен на клада, само защото си е позволил да акушира. 

Акуширането било позволено само на жени.  

 



 

Бързото развитие на анатомията дало много полезни знания за акушерството 

и гинекологията: Андреас Везалиус описва строежа на матката, Габриел Фалопий (1532 

-1562 г.)  подробно описва яйцепроводите, които получават неговото име - фалопиеви 

тръби, Евстахий (1510 - 1574 г.) описва строежа на женските половите органи, Леонар-

до Ботало (1530 - 1600 г.) описва кръвоснабдяването на плода. 

 

Раждането през вековете винаги е било свързвано с голям риск за живота на 

майката. Акушерските отделения в болниците много често са били обхващани от 

пуерперална треска, с голям брой смъртни случаи. Според англичанинът Александър 

Гордън (1795- неизв.) заболяването се пренася от една на друга пациентка чрез ръцете 



на лекарите и техните помощници, както и самият той го е пренесъл при голям брой 

жени. 

 

                                      

Унгарският лекар Игнац Земелвайс (1818 - 1865 г.), 

наречен ,,Спасител на майките”, поставя началото на акушерската 

антисептика. 

Първите правила за работа на акушерката са издадени официално в Англия 

през XVI в. През 1700 г. в Амстердам е въведен за първи път акушерски изпит 

(Examen Obstetricum). На издържалите изпита се давала грамота, което обаче не се 

признавало като свидетелство за професия.  

За първи път въпросът за дипломиране на акушерките повдига доктор Фар в 

Лондон през 1872 г. Отначало дипломите не са признавани официално от държавата, но 

в последствие въз основа на тези изпити е регламентирана професията ,,Акушерка”. 



Първото училище, което подготвя дипломирани медицински сестри за 

акушерска професия е Manhattan Midwifery School, открито през 1925 г. в Ню Йорк, с 

курс на обучение шест месеца. 

 

 

В България векове наред акушерски грижи са оказвали така наречените 

,,Баби”, които помагат при раждането и облекчават родилните болки с билкови отвари. 

Образованата акушерка е въведена като длъжност у нас още през XIX век. Акушерката 

е обслужвала раждащите жени у дома или на мястото, където е започнало раждането. 

След Втората световна война става задължително раждането да се осъществява в 

болнични заведения. 

Съвременната акушерка е медицинско лице с висше образование, получило 

диплом от висше училище, признато от държавата и обучението в него съответства на 

държавните изисквания за обучение на образователно квалификационна степен 

,,Бакалавър” по здравни грижи с професионална квалификация ,,Акушерка”. 

Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 учебни години, 

съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4675 часа. Обучението включва теоретична и 

практическа подготовка.  Следдипломното обучение на акушерката се осъществява под  

формата на специализация и продължаващо обучение.  

 



 

Млада акушерка от МБАЛ „Майчин дом“ – Варна 

 

Специалностите за акушерки в системата на българското здравеопазване са 

следните: 

1. Анестезиология и интензивни грижи 

2. Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене 

3. Консултант по проблемите на майчинството  

и развитието на новороденото 

4. Операционна и превързочна техника 

5. Първични здравни грижи 

6. Спешна медицинска помощ 



   

 

Акушерката самостоятелно или съвместно с лекар полага здравни грижи за 

бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена. Участва в 

профилактиката на гинекологичните заболявания и опазването на детеродните функции 

на жената от най-ранна възраст. Взема участие в решаването на проблеми, свързани с 

възпроизводството на населението, медико-социални въпроси на брака и семейството, 

социално-правни проблеми на бременната, майката и детето.  

Акушерките се реализират професионално в специализирани болници по 

акушерство и гинекология, акушеро-гинекологични отделения на други болници, 

акушеро-гинекологични кабинети в извънболничната помощ, кабинети за социално-



правна помощ на майчинството и детството, кабинети за семейно планиране, кабинети 

за масов скрининг, научно-изследователски институти. 

Според законодателството акушерката може да реализира и ръководи 

самостоятелна акушерска практика - здравни промоции на здравето, здравна 

профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните 

семейства, училища за родители, консултанти по въпросите за кърменето. 

  Днес целият свят се намира в примката на пандемията от COVID-19. 

България не прави изключение. На първа линия в борбата с неочаквания и невидим 

враг се оказаха и акушерките. Голяма част от тях бяха пренасочени и командировани в 

COVID отделенията на многопрофилни и специализирани болници.  

 

 

Акушерка от COVID отделението на Специализираната болница за 

активно лечение на онкологични заболявания  „Д-р Марко Ант. Марков“ - Варна 

 



           

Акушерки от COVID отделението на МБАЛ „Св. Анна - Варна“ 

 

Знаещи, можещи, умеещи да се справят във всяка възникнала медицинска 

ситуация, акушерките се грижат и помагат на болни с коронавирусна инфекция в тежко 

състояние, но трудно преживяват загубата на човешки живот… 

 

Акушерките в България днес продължават да посрещат новия живот, да 

помагат и да се грижат за бременните, родилките и бебетата, както и за жените с 

гинекологични проблеми. Продължават да вдъхват надежда, че човечеството ще 

премине през тези трудни изпитания и ще продължи пътя си с повече мъдрост, доброта 

и любов…  

 



 

 


