
 

 

Родова приказка ЕООД, Пловдив 

 

Необходими данни за повеждане 
на родова терапия с Аида 
Марковска 

 

 

Име на довереника: 

Дата на раждане: 

Кой е основния проблем за решаване в родовата 
консултация: 

 

Здравейте, 

Преди срещата си с родов терапевт е необходимо да съберете 
максимално много и систематизирате следните данни, които ще 
разкажете и съобщите по време на консултацията: 

Три имена; 
Имало ли е други имена преди тези; 

Дата и място на раждане; 
Как са възнамерявали да ви 

кръстят; 
На кого сте кръстен; 

Как се казва кръстник; 
Дата на раждане; 

Как е минало раждането и 
бременността с вас; 

Детски заболявания; 
Хронични заболявания; 

Вродени и придобити заболявания; 
Образование; 

Професия; 
Емоционални и интимни връзки, 

оставили отпечатък в съзнанието; 
 

➢ Лично за довереника/посетителя 

Три имена, дата на раждане и дата 
на смърт; 

Професии и начин за изкарване на 
прехраната; 

Особености на характера; 
Вродени и придобити болести и 

катастрофи, осакатявания; 
Отношения между роднини;  

➢ Собствени деца; 
➢ Съпруг или съпруга; 
➢ Партньор на семейни начала; 
➢ Рождени (биологични) родители; 
➢ Осиновители; 
➢ Братя и сестри; 
➢ Полубратя и сестри; 
➢ Доведени братя и сестри; 
➢ Заварени братя и сестри; 
➢ Природени братя и сестри; 
➢ Баба и дядо както по майчина, 

така и по бащина линия; 
 



 

 

Име, дата на раждане, дата на 
смъртта; 

Професия; 
Особености на характера; 

Заболявания; 
Отношения между роднини;  

➢ Предишни емоционални връзки; 
➢ Свекър и свекърва, тъст и тъща; 
➢ Девери, етърви и зълви, снахи; 

Бежанци, насилия, затвори, тежки 
боледувания, самоубийство и 

убийство, разкази на предците за 
всякакви войни, болести и глад; 

Природни катаклизми 
Обедняване и забогатяване - както 

внезапно, така и с труд; 
Проклятия и благословии; 

Особени пора в рода: лечители, 
баячи, знахари, вещери и пр. 

Отвличания, загуби, грабежи, 
кражби, убийства; 
Насила омъжени; 

Отхвърлени от рода; 
Аборти, помятания и малко живели 

деца от двата пола; 
Близнаци; 

Самоубийство по всякакъв начин; 
Катастрофи с всякакви 

последствия; 
 

➢ Разкази и родови истории по тези 
теми 

 

 

 

Аида Марковска 

Родов терапевт 

 

 

 


