
 

Теми от трети вид: 
 

Теми от втори вид: 
 

Теми от първи вид: 
 

1.Физическо насилие 
 

1.1 Употреба на сила 
 

1.1.1.Удряни,пляскани,ритани или 
щипани родилки 

 1.2. Физическо 
ограничаване 

 

1.1.2.Завръзване за леглото или 
запушване на устата по време на 
раждане 

2.Сексуално насилие 
 

2.1. Сексуално насилие 
 

2.1.1.Сексуално насилие или 
изнасилване 

3.Вербално насилие 3.1. Груб език 3.1.1.Груб или вулгарен език 

 3.2. Заплахи и обвинения 3.1.2.Осъдителни или обвинителни 
коментари 

  3.2.1.Заплахи за умишлен отказ на 
лечение или фатален изход 

  3.2.2.Обвинение за фатален изход 

4.Стигматизация и 
дискриминация 

4.1. Дискриминация на 
основата на 
социодемографски белези 

4.1.1.Дискриминация по етническа 
принадлежност/раса/религия 

  4.1.2.Дискриминация по възраст 
 

  4.1.3.Дискриминация по 
социоекономически статус 

 4.2. Дискриминация на 
основата на медицинско 
състояние 

4.2.1.Дискриминация на база HIV 
 

5.Провал в постигане на 
професионалните 
стандарти за грижа 

5.1. Липса на 
информирано съгласие и 
поверителност 
 

5.1.1.Липса на процес на 
информирано съгласие 
 

 5.2. Физически прегледи и 
процедури 

5.1.2.Пробив в 
конфиденциалността 

 5.3. Пренебрежение и 
занемаряване 

5.2.1.Болезнени вагинални 
прегледи 

  5.2.2.Отказ за осигуряване на 
обезболяващи 

  5.2.3.Извършване на хирургически 
интервенции без съгласие 

  5.3.1.Пренебрегване,занемаряване 
или дълги забавяния 

  5.3.2.Отсъствие на обучен кадър по 
време на раждането 

6.Лоша връзка между 
жените и доставчиците на 
услугата 

6.1. Неефективна 
комуникация 
 

6.1.1.Лоша комуникация 
 

 6.2. Липса на подкрепяща 
грижа 

6.1.2.Пренебрегване на тревогите 
на жената 

 6.3. Лишаване от 
автономност 

6.1.3.Езикова бариера 
 

  6.1.4.Лошо отношение на 
персонала 



  6.2.1.Липса на подкрепяща грижа 
от здравните работници 

  6.2.2.Отказ или липса на 
придружител по време на раждане 

  6.3.1.Третиране на родилката като 
пасивен участник по време на 
раждане 

  6.3.2.Отказ на храна,течности и 
мобилност 

  6.3.3.Липса на уважение към 
предпочитанията на родилката за 
позиция по време на раждане 

  6.3.4.Отказ на безопасни 
традиционни практики 

  6.3.5.Опредметяване на жените 

  6.3.6.Задържане в здравното 
заведение 

7.Условия и ограничения 
на здравната система 

7.1. Недостиг/липса на 
ресурси 

7.1.1.Физически условия в 
здравното заведение 

 7.2. Липса на политика 7.1.2.Ограничения на персонала 

 7.3. Етика 7.1.3.Недостиг на персонал 

  7.1.4.Ограничения на консумативи 

  7.1.5.Липса на лично пространство 

  7.2.1.Липса на компенсации 

  7.3.1.Подкупност и изнудване 

  7.3.2.Неясна обосновка на таксите 

  7.3.3.Неадекватни искания към 
жените от страна на медицинския 
персонал 

 
Типологията,представена тук е класификационна система,базирана на доказателства, за това 
как се третират жените в медицинските учреждения по време на раждане. 
Темите от първи вид са идентификационните критерии за описание на специфично събитие 
или описание на порочна практика.Вторият и третият вид подреждат допълнително тези теми в 
групи,според общи черти.Темите от трети вид се диктуват от нивото на междуличностни 
отношения в системата на здравеопазване. 
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