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Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності.
Діагностика ранніх та пізніх термінів вагітності.
Визначення строку вагітності.
Ознаки колишніх пологів.
Провісники пологів.
Пологові зганяльні сили.
Нижній сегмент матки, контракційне кільце.
Періоди пологів
9. Особливості ведення І, ІІ, ІІІ періодів пологів.
10. Способи відокремлення плаценти від стінки матки.
11. Знеболювання пологів.
12. Дистрес плода.
13. Ознаки “зрілості” шийки матки.
14. Фізіологічна крововтрата в пологах.
15. Який препарат використовується для профілактики офтальмії ?
16. Принципи грудного вигодовування?
17. Абсолютні протипоказання до сумісного перебування матері та дитини?
18. Що називається передчасним відходженням навколоплідних вод ?
19. Профілактика маститу, лактостазу.
20. Які пологи називаються передчасними ?
21. Техніка піхвового дослідження при пологах. Показання.
22. Визначення ознак відокремлення плаценти від стінки матки.
23. Зовнішні способи виділення посліду.
24. Техніка огляду плаценти на цілісність і наявність додаткової дольки.
25. Профілактика кровотечі під час пологів..
26. Техніка огляду шийки матки в дзеркалах. Зібрати пакет.
27. Зібрати пакет для зашивання розривів пологових шляхів після пологів.
28. Катетеризація сечового міхура.
29. Туалет породіллі.
30. Догляд за швами на промежині.
31. Методика і техніка переливання крові. Вміти заповнити систему для переливання крові.
Ускладнення.
32. Лікування асфіксії новонароджених І - ІІІ ст.
33. Надання допомоги під час пологів поза стаціонаром.

34. Діагностика тазового передлежання.
35. План ведення пологів при тазовому передлежанні.
36. Діагностика багатоплідної вагітності.
37. План ведення пологів при багатоплідді.
38. Які ви знаєте види передлежання плаценти ?
39. Назвіть основний клінічний симптом центрального передлежання плаценти.
40. Коли може виникнути кровотеча при боковому передлежанні плаценти.
41. Особливості ведення пологів при серцево - судинних захворюваннях, цукровому діабеті.
42. Особливості ведення пологів при ВІЛ-інфекції.
43. План ведення пологів при конфлікті за резус-фактором і АВО-системою.
44. Ведення передчасних пологів.
45. Ведення запізнілих пологів.
46. Проведення амніотомії. Показання.
47. Додаткові розміри таза.
48. Вимірювання розміру Цангемейстера.
49. Визначення ознаки Вастена.
50. Біомеханізми пологів при вузьких тазах.
51. Ведення пологів при вузьких тазах.
52. Абсолютно вузький таз. Прогноз.
53. Асинклітичне вставлення голівки плода.
54. Біомеханізм пологів при передньоголовному передлежанні плода.
55. Біомеханізм пологів при лицьовому передлежанні.
56. Діагностика випадіння пуповини, дрібних частин.
57. Невідкладна медична допомога при прееклампсії.
58. Задавнене поперечне положення плода. Клініка. Діагностика. Невідкладна медична допомога.
59. Невідкладна медична допомога при еклампсії .
60. Техніка введення роторозширювача, язикотримача.
61. Ручне обстеження порожнини матки. Показання.
62. Ручне відокремлення і виділення плаценти. Показання.
63. Які ускладнення можуть виникнути при пологах при переношеній вагітності?
64. Про який патологічний стан треба думати, якщо виникає болючість нижнього сегмента матки у
роділь з вузьким тазом під час пологів. Тактика акушерки.
65. Які клінічні ознаки враховуються при оцінці стану новонародженого за шкалою Сільвермана.
66. Сучасні методи контрацепції.
67. Визначення шокового індексу.
68. Невідкладна медична допомога в акушерстві.
69. Провести непрямий (закритий) масаж серця при настанні клінічної смерті; штучну вентиляцію
легень.
70. Підготовка хворої , інструментів, матеріалу і асистування під час операції:
- амніотомія;
- епізіотомія, перінеотомія;
- застосування акушерських щипців;
- зашивання розривів шийки матки і т.д.
71. Спеціальне гінекологічне обстеження пацієнтки.
72. Підготовка хворої, інструментів, матеріалу до проведення методів обстеження в гінекології:
- взяття мазків на ступінь чистоти піхви . Підписати направлення;
- взяття мазків на цитологію;
- взяття мазків на гормональну насиченість. Направлення:
- взяття посіву із шийки матки на флору і чутливість до антибіотиків:
- зондування порожнини матки;

- пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви;
- діагностичне вишкрібання порожнини матки;
- біопсія шийки матки.
Збирання, зберігання та відправлення матеріалу в лабораторію на гістологічне дослідження.
Направлення.
Піхвове спринцювання.
73. Піхвові ванночки.
74. Введення в піхву порошкоподібних препаратів.
75. Огляд, обстеження молочних залоз.
76. Огляд, обстеження лімфатичних вузлів.
77. Підготовка хворої до операції.
78. Післяопераційний догляд за хворою.
79. Особливості догляду за гінекологічними хворими з онкопатологією.
80. Підготовка хворої, інструментів, матеріалу і асистенція на операції:
штучний аборт шляхом вишкрібання матки до 12тижнів;
штучний аборт шляхом вакуум-аспірації;
кріотерапія.
81. Оформити лист призначення наркотиків.
82. НДД при матковій кровотечі у гінекологічної хворої.
83. НДД при порушеній позаматковій вагітності.
84. НДД при апоплексії яєчника.
85. Проведення комплексу протиепідемічних заходів у стаціонарі при виникненні випадку
захворювань:
-дизентерією;
- черевним тифом, паратифами;
- холерою, сальмонельозом та інше.
86. Організація, структура та завдання служби планування сім’ї.
87. Основні принципи консультування. Етапи консультування.
88. Методи сучасної контрацепції.
89. Загальна характеристика катастроф.
90. Підготовка та адекватні реагування при катастрофах.
91. Невідкладна медична допомога при надзвичайних ситуаціях.
92. Етіологія, епідеміологія і особливості розповсюдження епідемії СНІДу в Україні. Контингенти
ризику захворювання. Шляхи передачі ВІЛ.
93. Лікування ВІЛ - інфекції і СНІДу. Профілактика розповсюдження епідемій. Заходи безпеки
медпрацівників в особливих умовах.
94. Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників.
95. Техніка безпеки роботи під час з комп’ютером.
96. Туберкульоз легень. Специфічна і неспецифічна профілактика туберкульозу.
97. Накази МОЗ України по боротьбі та запобіганню туберкульозу.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Ведення журналів обліку у пологовому будинку.
2. Ведення журналів обліку у жіночій консультації.
3. Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового будинку.
4. Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф. III/о).
5. Оформлення паспортної частини історії пологів.
6. Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого.
7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної.
8. Проведення зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда — Левицького).
9. Вислуховування серцебиття плода.
10. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, індексу Соловйова.
11. Вимірювання діагональної кон’югати.
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Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза.
Вимірювання ОЖ, ВСДМ.
Огляд шийки матки за допомогою піхвових дзеркал.
Техніка бімануального дослідження.
Зовнішній огляд хворих вагітних.
Визначення терміну пологів і терміну декретної відпустки.
Визначення тривалості переймів і пауз між ними.
Якісне визначення білка в сечі.
Підготовка роділлі до пологів.
Туалет роділлі.
Підготовка акушерки до приймання пологів.
Приймання пологів (на фантомі) при головному передлежанні.
Первинний туалет новонародженого, оброблення пуповини.
Профілактика бленореї новонароджених.
Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого.
Виявлення ознак відокремлення плаценти.
Застосування зовнішніх прийомів виділення плаценти.
Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок.
Визначення крововтрати в послідовий і ранній післяпологовий періоди.
Проведення профілактики кровотечі в III період пологів.
Методи зупинення кровотечі в ранній післяпологовий період.
Застосування на фантомі техніки ручного дослідження порожнини матки, відокремлення
посліду, зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.
Діагностика неправильних положень плода.
Встановлення ступенів розгинальних передлежань.
Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у разі загальнорівномірнозвуженого,
плоскорахітичного, простого плоского таза.
Визначення ознак Вастена і розміру Цангемейстера.
Застосування техніки класичної ручної допомоги при тазовому передлежанні.
Підготовка шийки матки до індукції пологів.
Застосування техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному передлежанні.
Підготовка медичних інструментів до накладання швів на промежину.
Накладання швів на промежину у разі розриву І—II ступеня.
Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової діагностики.
Підготовка медичного набору до реанімації новонароджених.
Складання набору до надання невідкладної допомоги при тяжких формах гестозу.
Заповнення партограм.
Активне ведення III періоду.

