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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальну програму з дисципліни “Акушерство” складено для вищих
медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за
спеціальністю 5.12010105 “Акушерська справа” відповідно до складових галузевих
стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України
в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.
Дисципліна “Акушерство” зі спеціальності “Акушерська справа” в медичних
училищах та коледжах основна. Мета вивчення її — підготувати кваліфікованих
акушерок до самостійної роботи в умовах фельдшерсько-акушерського пункту
(ФАПу) та для роботи в лікувально-профілактичних закладах.
Програмою передбачено проведення теоретичних занять, навчальної практики
під керівництвом викладача, самостійної позааудиторної роботи студентів.
Теоретичні заняття (лекції) та навчальна практика проводяться паралельно.
Навчальну практику передбачено проводити в кабінетах доклінічної практики та
відділеннях пологового будинку. На практичних заняттях студенти закріплюють
набуті

теоретичні

знання,

відпрацьовують

практичні

навички,

передбачені

програмою.
Теми й години для самостійного поглибленого вивчення студентами окремих
тем розподіляють циклові комісії навчального закладу. Для перевірки закріплення
теоретичних

знань

та

практичних

навичок,

самостійної

роботи

студентів

рекомендовано проводити контроль знань.
Циклові комісії можуть вносити зміни до змісту програми, розподілу
навчальних годин та черговості вивчення тем у межах загального бюджету часу,
передбаченого навчальним планом. Внесені зміни повинні бути обґрунтованими та
затвердженими керівництвом навчального закладу. На вивчення курсу відводиться
621 год; з них 112 — лекції, 296 — навчальна практика під керівництвом викладача
та 213 — самостійна робота.
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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
1201 Медицина
Напрям підготовки
6.120101 Сестринська справа
Рік підготовки:
І, ІІ, ІІІ
Семестр
ІІ-V

Загальна кількість годин 621
Спеціальність 5.12010105
«Акушерська справа»

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 6
самостійної роботи
студента - 4

Структура
навчальної
дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Молодший спеціаліст

Лекції
112 год.
Практичні, семінарські
296 год.
Лабораторні
год.
Самостійна робота
213 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю:
Комплексний длержавний
іспит

Кількість годин, з них
Усього
621

Аудиторних
практичних
лекцій
занять
112
296

СПРС

Рік
навчання

Комплексний
державний
іспит

213

Розділ І

162

28

80

54

1-й

Розділ ІІ

378

30

72

60

2-й

40

104

72

2-й

14

40

27

3-й

Розділ ІІІ
Розділ ІV

81

Вид
контролю

Підсумковий
контроль
Підсумковий
контроль
Підсумковий
контроль
Підсумковий
контроль
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ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета - підготувати кваліфікованих акушерок до самостійної роботи в умовах
фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) для роботи в лікувальнопрофілактичних закладах.
Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття, самостійну
позааудиторну роботу студентів. Теоретичні і практичні заняття рекомендовано
проводити паралельно. Теоретичні заняття рекомендовано проводити за лекційним
методом. Практичні заняття передбачено проводити в кабінетах доклінічної
практики та відділеннях пологового будинку. На практичних заняттях студенти
закріплюють набуті теоретичні знання, відпрацьовують практичні навички,
передбачені програмою кожного практичного заняття.
Теми й години для самостійного поглибленого вивчення студентами окремих
тем розподіляють циклові комісії навчального закладу. Для перевірки закріплення
теоретичних знань та практичних навичок, самостійної роботи студентів
рекомендовано проводити постійний контроль знань.
Циклові комісії можуть вносити зміни до змісту програми, розподілу
навчальних годин та черговості вивчення тем у межах загального бюджету часу,
передбаченого навчальним планом. Внесені зміни повинні бути обґрунтованими та
затвердженими керівництвом навчального закладу.
Завдання:
1. Дати майбутнім акушеркам повний обсяг необхідних професійних знань
для здійснення ними своїх професійних обов’язків відповідно вимог
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і програми освітньопрофесійної підготовки (ОПП), затвердженої МОЗ України.
2. Забезпечити вміння самостійно виконувати діагностичні та лікувальні
процедури.
3. Навчити самостійно надавати ручну допомогу (прийом пологів) при
різноманітних акушерських ситуаціях.
4. Навчити самостійно ставити
акушерський діагноз та надавати
невідкладну долікарську допомогу вагітним, роділлям та породіллям.
5. Навчити самостійно надавати повний обсяг неонаталогічної допомоги в
межах вимог ОКХ конкретної спеціальності.
6. Використовувати нормативні документи, що регламентують роботу
пологодопоміжних установ.
7. Знати основні чинні на території України режимні та інструктивні накази
МОЗ України, що регламентують роботу пологодопоміжних установ та
вміти застосовувати їх на практиці.
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Кінцеві цілі дисципліни:
— оформляти медичну документацію;
— забезпечувати диспансерне спостереження за вагітними та породіллями з
фізіологічним перебігом вагітності;
— проводити загальне та спеціальне обстеження вагітних, роділь, породіль;
— надавати долікарську допомогу роділлям та новонародженим;
— вміти діагностувати ускладнення вагітності, пологів та післяпологового
періоду і надавати невідкладну долікарську допомогу;
— готувати жінку та все необхідне до проведення акушерських операцій та
асистувати при цьому;
— здійснювати догляд за хворими вагітними, породіллями, виконувати
призначення лікаря;
— проводити санітарно-освітню роботу.
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Структура навчальної

Всього

дисципліни

годин

Всього годин

621

К-сть годин, з них
аудиторних
ПСРС
теорія
практика
112

296

213

Рік

Вид контролю

навчання

1-3

Комплексний
державний іспит

Розділ № 1
Фізіологічне акушерство

1
162

28

80

Поточний

54

підсумковий

Розділ № 2

378

Патологія вагітності

70

176

132

30

72

60

2

Поточний
підсумковий

Розділ № 3
Поточний

Патологія пологів

Розділ № 4

81

40

104

72

2

підсумковий

14

40

27

3

Поточний
підсумковий

Невідкладна допомога в
акушерстві

УСЬОГО

621

112

296

213

7

№
п\п
1

2

3

4
5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема
Організація акушерськогінекологічної допомоги в Україні
Охорона праці в умовах ФАПу,
жіночої консультації, акушерського
стаціонару
Профілактика захворювань в
акушерських стаціонарах
І. Фізіологічне акушерство
Анатомія жіночих статевих органів
Жіночий таз і тазове дно
Менструальний цикл. Гігієна жінки в
різні періоди життя
Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної
жінки
Плід як об’єкт пологів
Діагностика вагітності в різні терміни
вагітності. Методика обстеження
вагітних. Гігієна вагітних
Пологи. Перший туалет
новонародженого. Знеболювання
пологiв
Нормальний пiсляпологовий перiод
ІІ. Патологiчне акушерство
Тазове передлежання плода
Поперпечне та косе положення плода
Багатоплiдна вагiтнiсть
Дистрес плода під час вагітності та
пологів. Асфiксiя новонародженого
Вплив рiзних захворювань жiнки на
перебiг вагiтностi та пологiв
Захворювання пов’язанi з вагiтнiстю.
Гестози вагiтних
Недоношування та переношування
вагiтностi. Профiлактика абортiв
Аномалii розвитку та захворювання
елементiв заплiдненого яйця
Потологiя пологовоi дiяльностi
Аномалiї таза
Пологи при розгинальному вставленнi
голiвки плода
Акушерський травматизм
Кровотечi пiд час вагiтностi та пологiв

Кількість годин
Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під
керівництвом викладача

Самостійна
робота

12

2

6

4

5

—

—

5

12

2

6

4

6
9

2
2

—
3

4
4

8

2

6

2

—

4

9

2

3

4

28

6

12

10

40

10

18

12

14

2

6

6

22
13
14

4

12

2

6

2

6

6
5
6

8

2

—

6

36

8

18

10

44

10

24

10

28

4

12

12

7

2

—

5

14
22

2

6

4

12

6
6

20

2

12

6

34
62

4

18

10

36

12
16

6

8

25

Пiсляпологовi захворювання
ІІІ. Оперативне акушерство
IV. Невiдкладна допомога в
акушерствi
Самостiйна робота
Усього

30
48

6

18

6

24

6
18

70

12

38

20

621

112

296

213
213

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Тема

Кількість
годин
Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару
5
Структура акушерського стаціонару
4
Оброблення рук перед прийманням пологів
4
Будова внутрішніх статевих органів, їхні функції в репродукції
4
Жіночий таз з акушерської точки зору
4
Регуляція менструального циклу
6
Гігієна вагітної жінки
5
Функціональна система мати—плацента—плід
4
Методи оцінювання стану плода
10
Методи оцінювання готовності організму вагітної до пологів
6
Оцінювання біофізичного профілю плода
6
Ведення післяпологового періоду
6
Діагностика поперечного та косого положення плода
5
Сучасні теорії виникнення багатоводдя
5
Комплексне медикаментозне лікування тяжких форм гестогів
10
Вагітність та захворювання нирок
10
Допомога за Цов’яновим при сідничних передлежаннях
6
Ведення пологів при багатоплідді
6
Профілактика абортів в умовах ФАПу
6
Методи індукції пологів
6
Патологічний прелімінарний період
6
Поперечнозвужений таз. Біомеханізм пологів (праця з фантомом і акушерською
6
лялькою)
Відпрацювати на фантомі та акушерській ляльці біомеханізму пологів при
6
розгинальних уставленнях голівки плода
Виявлення груп підвищеного ризику виникнення кровотечі під час вагітності
5
Поняття про коагулопатичні кровотечі
5
Аномалії прикріплення плаценти
6
Профілактика акушерської кровотечі в умовах ФАПу
5
Профілактика розриву матки
6

9

Профілактика вивороту матки при пологах
Профілактика післяпологових маститів
Умови для проведення акушерських операцій і підготовка до операції
Операції, що зберігають вагітність
Операції, що підготовлюють пологові шляхи
Роль акушерки у здійсненні спостереження, виконанні різних елементів
інтенсивної терапії при пізніх формах гестозу вагітних
35 Сучасні методи надання невідкладної допомоги при асфіксії новонароджених
36 Роль акушерки в організації долікарської допомоги, транспортуванні хворих при
невідкладних станах в акушерстві
Усього
29
30
31
32
33
34

6
6
6
6
6
6
6
8
213
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ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛ І

Самостійна
Робота

1. Організація акушерсько-гінекологічної
допомоги в Україні. Охорона праці в
умовах ФАПу, жіночої консультації,
акушерського стаціонару
2. Профілактика захворювань в
акушерських стаціонарах

Практичні
заняття

Тема

Лекції

ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО

2

6

4

2

6

Індивідуальна
Робота
(програмою не
передбачена)

4

3. Анатомія жіночих статевих органів

2

4

4

4. Жіночий таз і тазове дно

2

4

4

5. Менструальний цикл. Гігієна жінки в
різні періоди життя
6. Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної
жінки
7.Плід як об’єкт пологів

2

4

2

4

2

4

8.Діагностика вагітності в ранні терміни

2

4

4

9.Діагностика вагітності в пізні терміни

2

4

4

10.Методи обстеження вагітних
11.Пологи. Перший період
12.Пологи. Другий період
13.Пологи. Третій період
14.Нормальний післяпологовий період
Підсумковий контроль. Фізіологічне
акушерство
Усього

2
2
2
2
2

4
8
12
12
8
4

4
4
4
4
6

28

80

54
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах
Анатомія жіночих статевих органів
Жіночий таз і тазове дно
Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя
Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки
Плід як об’єкт пологів
Діагностика вагітності в ранні терміни
Діагностика вагітності в пізні терміни
Методи обстеження вагітних
Пологи. Перший період
Пологи. Другий період
Пологи. Третій період
Нормальний післяпологовий період
Усього

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
№
Тема
з/п
1 Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
2 Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського
стаціонару
3 Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах
4 Анатомія жіночих статевих органів
5 Плід як об’єкт пологів
6 Діагностика вагітності в ранні терміни
7 Діагностика вагітності в пізні терміни
8 Методи обстеження вагітних
9 Пологи. Перший період
10 Ведення першого періоду пологів
11 Пологи. Другий період
12 Ведення другого періоду пологів
13 Пологи. Третій період
14 Активна актика ведення третього періоду пологів.
15 Очікувально тактика ведення третього періоду пологів

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12

16
17
18
19
20

Первинний туалет новонародженого
Знеболювання пологів
Нормальний післяпологовий період
Ведення нормального післяпологового періоду
Підсумковий контроль. Фізіологічне акушерство
Усього

4
4
4
4
4
80

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема

Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського
стаціонару
Структура акушерського стаціонару
Оброблення рук перед прийманням пологів
Будова внутрішніх статевих органів, їхні функції в репродукції
Жіночий таз з акушерської точки зору
Регуляція менструального циклу
Гігієна вагітної жінки
Функціональна система мати—плацента—плід
Методи оцінювання стану плода під час вагітності
Методи оцінювання стану плода під час пологів
Методи оцінювання готовності організму вагітної до пологів
Оцінювання біофізичного профілю плода
Ведення раннього післяпологового періоду
Ведення пізнього післяпологового періоду
Усього

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
54
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РОЗДІЛ ІІ

Лекції

Практичні
заняття

Самостійна
Робота

ПАТОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ

Тазове передлежання плода
Тазове передлежання плода. Ведення
пологів
Поперпечне та косе положення плода
Багатоплiдна вагiтнiсть

2
2

4
4

4
4

2
2

4
4

4
4

Вплив рiзних захворювань жiнки на
перебiг вагiтностi та пологів. Вагітність і
серцево-судинні захворювання
Екстрагенітальна патологія і вагітність.
Ізоантигенна нусумісність крові
Екстрагенітальна патологія і вагітність.
Ендокринні та запальні захворювання
Екстрагенітальна патологія і вагітність.
Анемії вагітних
Захворювання пов’язанi з вагiтнiстю.
Гестози вагiтних
Гестози ранніх термінів вагітності
Гестози пізніх термінів вагітності
Гестози пізніх термінів вагітності.
Прееклампсія
Гестози пізніх термінів вагітності.
Еклампсія

2

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

2

8

4

2
2

4
4

4
4

2

4

4

2

4

4

Недоношування вагітності
Переношування вагітності

2
2

8
4

4
4

Тема

Підсумковий контроль. Патологія
вагітності
Усього

Індивідуальна
робота
(програмою не
передбачена)

4
30

72

60
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема
Тазове передлежання плода
Тазове передлежання плода. Ведення пологів
Поперпечне та косе положення плода
Багатоплiдна вагiтнiсть
Вплив рiзних захворювань жiнки на перебiг вагiтностi та пологів. Вагітність і
серцево-судинні захворювання
Екстрагенітальна патологія і вагітність. Ізоантигенна нусумісність крові
Екстрагенітальна патологія і вагітність. Ендокринні та запальні захворювання
Екстрагенітальна патологія і вагітність. Анемії вагітних
Захворювання пов’язанi з вагiтнiстю. Гестози вагiтних
Гестози ранніх термінів вагітності
Гестози пізніх термінів вагітності
Гестози пізніх термінів вагітності. Прееклампсія
Гестози пізніх термінів вагітності. Еклампсія
Недоношування вагітності
Переношування вагітності
Усього

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема
Тазове передлежання плода
Тазове передлежання плода. Ведення пологів
Ведення вагітності і пологів при тазовому передлежанні плода
Поперпечне та косе положення плода
Багатоплiдна вагiтнiсть
Вплив рiзних захворювань жiнки на перебiг вагiтностi та пологів. Вагітність і
серцево-судинні захворювання
Екстрагенітальна патологія і вагітність. Ізоантигенна нусумісність крові
Екстрагенітальна патологія і вагітність. Ендокринні та запальні захворювання
Екстрагенітальна патологія і вагітність. Анемії вагітних
Захворювання пов’язанi з вагiтнiстю. Гестози вагiтних
Гестози ранніх термінів вагітності
Гестози пізніх термінів вагітності
Гестози пізніх термінів вагітності. Прееклампсія
Гестози пізніх термінів вагітності. Еклампсія

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

15

15
16
17
18

Недоношування вагітності
Переношування вагітності
Профілактика абортів
Підсумковий контроль. Патологія вагітності
Усього

4
4
4
4
72

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема
Ведення вагітності і пологів при тазовому передлежанні плода
Діагностика поперечного положення плода
Діагностика косого положення плода
Вплив рiзних захворювань жiнки на перебiг вагiтностi та пологів.
Вагітність та гострі захворювання нирок
Вагітність та хронічні захворювання нирок
Вагітність і гінекологічна патологія
Вагітність і хірургічнапатологія
Сучасні теорії виникнення багатоводдя
Захворювання пов’язанi з вагiтнiстю. Гестози вагітних. Теорії виникнення
Комплексне медикаментозне лікування тяжких форм ранніх гестозів
Комплексне медикаментозне лікування тяжких форм пізніх гестозів
Недоношування вагітності
Переношування вагітності
Профілактика абортів в умовах ФАПу
Усього

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60
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РОЗДІЛ ІІІ

Лекції

Практичні
заняття

Самостійна
Робота

ПАТОЛОГІЯ ПОЛОГІВ

2

4

4

2

4

4

2
2
2

4
4
4

4

2
2

4
4

4
4

2
2

4
4

4
4

2

4

4

Акушерський травматизм
Розриви матки

2
2

4
4

4
4

Кровотечi пiд час вагiтностi та пологiв
Предлежання плаценти
Передчасне відшарування плаценти
Кровотечі в післяпологовому періоді
Коагулопатичні кровотечі

2
2

8
4

4
4

2
2
2

4
4
4

4
4
4

Пiсляпологовi захворювання
Пiсляпологовi септичні захворювання
Пiсляпологовий мастит
Підсумковий контролЬ. Патологія пологів
Усього

2
2
2

8
4
4

4
4
4

40

4
104

72

Тема

Дистрес плода під час вагітності та
пологів. Асфiксiя новонародженого
Аномалii розвитку та захворювання
елементiв заплiдненого яйця
Вади розвитку плода
Патологiя пологової діяльності.
Акушерська тактика при патологiї
пологової дiяльностi
Аномалiї таза. Анатомічно вузький таз
Аномалiї таза. Клінічно вузький таз
Ведення вагітності і пологів при
аномаліях таза
Розгинальні вставлення голівки плода
Пологи при розгинальному вставленнi
голiвки плода

Індивідуальна
робота
(програмою не
передбачена)

17

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тема
Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфiксiя новонародженого
Аномалii розвитку та захворювання елементiв заплiдненого яйця
Вади розвитку плода
Патологiя пологової діяльності.
Акушерська тактика при патологiї пологової дiяльностi
Аномалiї таза. Анатомічно вузький таз
Аномалiї таза. Клінічно вузький таз
Ведення вагітності і пологів при аномаліях таза
Розгинальні вставлення голівки плода
Пологи при розгинальному вставленнi голiвки плода
Акушерський травматизм
Розриви матки
Кровотечi пiд час вагiтностi та пологiв
Предлежання плаценти
Передчасне відшарування плаценти
Кровотечі в післяпологовому періоді
Коагулопатичні кровотечі
Пiсляпологовi захворювання
Пiсляпологовi септичні захворювання
Пiсляпологовий мастит
Усього

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40

18

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тема
Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфiксiя новонародженого
Аномалii розвитку та захворювання елементiв заплiдненого яйця
Вади розвитку плода
Патологiя пологової діяльності
Акушерська тактика при патології пологової діяльності
Аномалiї таза. Анатомічно вузький таз
Аномалiї таза. Клінічно вузький таз
Ведення вагітності і пологів при аномаліях таза
Розгинальні вставлення голівки плода
Пологи при розгинальному вставленнi голiвки плода
Акушерський травматизм
Розриви промежини
Розриви матки
Розходження лобкових кісток. Гострий виворіт матки. Нориці
Кровотечi пiд час вагiтностi та пологiв
Предлежання плаценти
Передчасне відшарування плаценти
Кровотечі під час ІІІ періоду пологів
Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді
Пізні післяпологові кровотечі
Коагулопатичні кровотечі
Пiсляпологовi захворювання
Пiсляпологовi септичні захворювання І-ІІ етапу
Пiсляпологовi захворювання ІІІ етапу. Септичний шок
Пiсляпологовий мастит.
Підсумковий контроль. Патологія пологів
Усього

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
72

19

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема

Допомога за Цов’яновим при сідничних передлежаннях
Аномалii розвитку та захворювання елементiв заплiдненого яйця
Ведення пологів при багатоплідді
Патологічний прелімінарний період
Методи індукції пологів
Біомеханізму пологів при анатомічно вузьких тазах
Поперечнозвужений таз. Біомеханізм пологів (праця з фантомом і
акушерською лялькою)
Функціонально клінічно вузький таз
Біомеханізму пологів при розгинальних уставленнях голівки плода
Біомеханізму пологів при розгинальних уставленнях голівки плода
Виявлення груп підвищеного ризику виникнення кровотечі під час
вагітності
Аномалії прикріплення плаценти
Передчасне відшарування плаценти
Профілактика акушерської кровотечі в умовах ФАПу
Поняття про коагулопатичні кровотечі
Профілактика розриву матки
Профілактика вивороту матки при пологах
Профілактика післяпологових маститів
Усього

Кількість
годин

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
72

20

Невiдкладна допомога в акушерстві при
гестозах
Невiдкладна допомога в акушерствi при
екстрагенітальній патології
Невiдкладна допомога в акушерстві при
дистресі плода, асфіксії новонародженого
Невiдкладна допомога в акушерствi в разі
кровотеч
Підсумковий контроль. Невідкладна та
оперативна допомога в акушерстві
Усього

Самостійна
Робота

Акушерські операції
Хірургічна допомога під час вагітності
Розроджуючі операції

Практичні
заняття

Тема

Лекції

РОЗДІЛ ІV
НЕВІДКЛАДНА ТА ОПЕРАТИВНА ДОПОМОГА В АКУШЕРСТВІ

2
2
2

8
4
8

4
4
4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

3

Індивідуальна робота
(програмою не передбачена)

4
14

40

27

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Акушерські операції
Хірургічна допомога під час вагітності
Розроджуючі операції
Невiдкладна допомога в акушерстві при гестозах
Невiдкладна допомога в акушерствi при екстрагенітальній патології
Невiдкладна допомога в акушерстві при дистресі плода, асфіксії
новонародженого
Невiдкладна допомога в акушерствi в разі кровотеч
Усього

Кільксть
годин
2
2
2

14

21

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Акушерські операції
Хірургічна допомога під час вагітності
Операції, що підготовлюють пологові шляхи
Розроджуючі операції
Плодоруйнівні операції
Невiдкладна допомога в акушерстві при гестозах
Невiдкладна допомога в акушерствi при екстрагенітальній патології
Невiдкладна допомога в акушерстві при дистресі плода, асфіксії
новонародженого
Невiдкладна допомога в акушерствi в разі кровотеч
Підсумковий контроль. Невiдкладна та оперативна допомога в акушерствi
Усього

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
№ з/п

Тема

1
2
3
4

Умови для проведення акушерських операцій і підготовка до операції
Операції, що зберігають вагітність
Операції, що підготовлюють пологові шляхи
Роль акушерки у здійсненні спостереження, виконанні різних елементів
інтенсивної терапії при пізніх формах гестозу вагітних
Сучасні методи надання невідкладної допомоги при асфіксії новонароджених
Роль акушерки в організації долікарської допомоги при невідкладних станах в
акушерстві
Роль акушерки в організації транспортування хворих при невідкладних станах в
акушерстві
Усього

5
6
7

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
3
27
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ІV. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛ І
Тема 1. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
ЛЕКЦІЯ
Акушерсько-гінекологічні заклади охорони здоров’я в місті та селі; структура,
функції. Спеціалізована акушерська служба в умовах міста та села. Акушерськогінекологічна допомога працівницям промислових підприємств.
Жіноча консультація: структура, обладнання, принципи обслуговування
населення, основні напрями лікувально-профілактичної роботи.
Особливості обслуговування організованого та неорганізованого населення.
Профілактичні огляди. Диспансеризація в умовах жіночої консультації. Патронаж,
санітарно-освітня робота, її облік. Соціально-правовий кабінет. Обліково-звітна
документація згідно з наказами МОЗ України.
Роль акушерки у виконанні завдань жіночої консультації. Права та обов’язки
акушерки. Пологовий будинок: структура, принципи організації. Зв’язки із жіночою
та дитячою консультаціями. Обов’язки, обсяг роботи акушерки у відділеннях
пологового будинку.
Фельдшерсько-акушерський пункт: основні завдання, надання акушерської та
гінекологічної допомоги. Права та обов’язки акушерки ФАПу, ведення медичної
документації, зв’язки із жіночою консультацією та пологовим будинком.
Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського
стаціонару.
Основні законодавчі документи, які регламентують роботу закладів охорони
здоров’я: чинні накази МОЗ України.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводяться в жіночій консультації, пологовому будинку.
У жіночій консультації знайомляться з її структурою та завданнями, беруть
участь у прийомі вагітних, хворих, та проведенні профоглядів. Ознайомлення з
оснащенням, обладнанням жіночої консультації, відповідною документацією,
санітарно-гігієнічним режимом. Патронаж.
У пологовому будинку: ознайомлення із структурою відділень, їх оснащенням,
обладнанням, документацією, функціями акушерки.
Питання охорони праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського
стаціонару.
Практичні навички:
— складання паспорта дільниці;
— заповнення документації жіночої консультації й пологового будинку, медикосанітарної частини промислових підприємств.
23

Тема 2. Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського
стаціонару
САМОСТІЙНА РОБОТА
Тема 3. Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах
ЛЕКЦІЯ
Поняття асептики, антисептики. Особливості асептики та антисептики в
акушерстві. Надання акушерської допомоги в доантисептичний період. Внесок І.Ф.
Земмельвейса, А.Я. Красовського і М.М. Феноменова в розвиток і впровадження
засобів асептики та антисептики в акушерську практику.
Особливості профілактичних заходів щодо післяпологової інфекції під час
вагітності, пологів. Профілактичні заходи в післяпологовому відділені, відділені
новонароджених. Санітарний режим пологового буднику. Особиста гігієна медичних
працівників пологового будинку.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводиться в пологовому будинку: ознайомлення із санітарно-гігієнічним
режимом пологового будинку та вимогами до медичного персоналу.
Участь у проведенні передстерилізаційного оброблення інструментів, шприців
і щіток; у підготовці перев’язувального матеріалу до стерилізації. Ознайомлення з
роботою в стерилізаційній з паровим стерилізатором (автоклавом).
Приготування дезінфікуючих розчинів. Оброблення суден. Методи
оброблення рук перед проведенням огляду, прийманням пологів.
Практичні навички:
— оброблення рук перед прийманням пологів.
Тема 4. Анатомія жіночих статевих органів
ЛЕКЦІЯ
Зовнішні статеві органи: великі та малі статеві губи, клітор, переддвір’я піхви,
залози переддвір’я, зовнішній отвір сечівника, дівоча перетинка. Анатомічна будова,
функції. Внутрішні статеві органи. Піхва: будова, флора і ступінь чистоти, реакція,
функції піхви. Самоочищення піхви. Будова та функції матки, маткових труб,
яєчників.
Топографія внутрішніх статевих органів щодо суміжних органів (прямої
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кишки, сечового міхура і сечівника).
Зв’язковий апарат внутрішніх статевих органів, його значення.
Крово- та лімфопостачання внутрішніх статевих органів. Іннервація статевих
органів.
Будова та функції грудної залози.
Тема 5. Жіночий таз і тазове дно
ЛЕКЦІЯ
Таз дорослої жінки: будова окремих кісток, відділи, зовнішні розміри.
Відмінність жіночого таза від чоловічого. Площини малого таза, їх межі та розміри.
Визначення діагональної та справжньої кон’югати. Провідна вісь таза, кут нахилу, їх
значення.
Додаткові розміри таза: індекс Соловйова, ромб Міхаеліса, висота лобкового
симфізу, розміри площини виходу з малого таза.
Тазове дно і його значення.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводяться в кабінеті доклінічної практики.
Вивчення будови й розмірів таза, м’язів тазового дна. Вимірювання
діагональної кон’югати, визначення справжньої (акушерської) кон’югати.
Вимірювання лобкового кута, висоти лобкового симфізу, розмірів площини виходу з
малого таза на скелеті таза і акушерському фантомі. Вимірювання індексу
Соловйова та діагоналей ромба Міхаеліса.
Практичні навички:
— вимірювання зовнішніх розмірів таза, їх оцінювання;
— вимірювання індексу Соловйова;
— вимірювання діагональної кон’югати на фантомі;
— вимірювання ромба Міхаеліса;
— визначення справжньої кон’югати різними способами.
Тема 6. Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя
ЛЕКЦІЯ
Періоди в житті жінки, їх значення, тривалість. Фізіологічний менструальний
цикл: поняття про яєчниковий, матковий та піхвовий цикли. Циклічні зміни в
організмі жінки, ознаки. Нейрогуморальна регуляція менструального циклу. Жіночі
статеві гормони, вплив на організм жінки. Поняття про гіпоталамічний та
гіпофізарний цикли. Яєчниковий цикл: фази, тривалість, вплив гормонів. Симптоми
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овуляції. Утворення жовтого тіла (менструації, вагітності), його значення.
Матковий і піхвовий цикли, сучасні методи дослідження. Особливості гігієни
жінки під час менструації, в період статевої зрілості.
Роль акушерки в прищепленні гігієнічних навичок, проведенні санітарнопросвітницької роботи.
Тема 7. Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки
ЛЕКЦІЯ
Уявлення про фізіологію вагітності. Будова яйцеклітини і сперматозоїдів.
Запліднення. Утворення оболонок, плаценти, пуповини, навколоплідних вод.
Гормональна функція плаценти. Матково-плацентарний кровообіг.
Фізіологічні взаємозв’язки між плодом і материнським організмом. Уявлення
про фетоплацентарний комплекс.
Адаптація організму жінки до вагітності.
Особливості адаптації організму жінки до вагітності у різні терміни. Зміни
статевих органів, грудних залоз, обміну речовин у зв’язку з вагітністю. Зміни в
системах організму: нервовій, серцево-судинній, дихальній, травній, сечовій, у
системі крові, кістковій тканині і зв’язковому апараті, в ендокринних залозах
вагітної жінки.
Перинатологія. Принципи антенатальної охорони плода. Групи ризику.
Плід у різні терміни вагітності.
Схема довжини маси плода в різні терміни вагітності. Ознаки зрілого плода
(довжина, маса, розміри голови, тулуба). Недоношений плід, його розміри. Поняття
про незрілий плід. Особливості фізіології плода. Плацентарний кровообіг плода і
новонародженого. Періоди розвитку плода. Критичні періоди вагітності. Можливість
розвитку яйцеклітини поза організмом жінки.
Гігієна вагітних жінок, режим праці та відпочинку, гігієна тіла. Особливості
харчування вагітних. Підготовка грудних залоз до лактації. Профілактика маститу.
Тема 8. Плід як об’єкт пологів
ЛЕКЦІЯ
Основні показники життєздатності плода: маса, довжина, ознаки
недоношеності, ознаки зрілості плода. Голівка зрілого плода: будова, шви та
тім’ячка, розміри голови плода. Розміри тулуба. Сегменти голівки. Поняття про
конфігурацію голівки. Пологова пухлина, її відмінність від кефалогематоми.
Положення голівки плода щодо площини таза.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
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Вивчення на фантомі будови голівки плода, її розмірів, співвідношення між
розмірами таза жінки та голівки плода. Сегменти голівки — визначення під час
зовнішнього та піхвового обстеження.
Практичні навички:
— проведення антропометрії плода;
— визначення швів, тім’ячок голівки;
— визначення положення голівки плода до входу таза.
Тема 9. Діагностика вагітності в ранні та пізні терміни. Методи обстеження
вагітних
ЛЕКЦІЇ
Основні ознаки, за якими діагностується вагітність — передбачувані або
сумнівні (суб’єктивні та об’єктивні); вірогідні або імовірні; достовірні.
Діагностика ранніх термінів вагітності за сумнівними та вірогідними
ознаками. Дані, які отримуються при дзеркальному та піхвовому дворучному
обстеженні. Ознаки Снегірьова, Гентера, Піскачека, Горвіца—Хегара. Достовірні
ознаки в ранні терміни вагітності, УЗД (особливості проведення). Додаткові методи
дослідження — імунологічні (кількісне та якісне визначення хоріогонін (ХГТ));
імуноферментний метод (специфічні білки вагітності). Діагностика вагітності в пізні
терміни: достовірні ознаки (ворушіння плода, пальпація частин плода,
вислуховування серцебиття плода).
Розміщення частин плода — членорозташування, положення, позиція, вид
позиції, передлежання.
Зовнішнє акушерське обстеження — прийоми Леопольда—Левицького.
Серцебиття плода — нормальні показники, місце вислуховування.
Додаткові методи дослідження в пізні терміни— УЗД, кардіомоніторне
дослідження — кардіотокографія (КТГ); поняття про біофізичний профіль плода.
Інвазивні методи діагностики. Гормони та специфічні білки вагітності.
Методи обстеження вагітної:
при взятті на облік — збирання анамнезу загального та акушерськогінекологічного; об’єктивне обстеження — огляд, дослідження таза та його
оцінювання, вимірювання обводу живота (ОЖ) та висоти дна матки (ВДМ) (у різні
терміни); спеціальне акушерське обстеження: дзеркальний огляд, дворучне піхвове
обстеження. Додаткові методи обстеження вагітної. Значення градовидограми.
Охорона працi в галузi.
Обстеження вагітної при наступних відвідуваннях. Визначення термінів
вагітності за даними анамнезу (останні місячні, овуляція, запліднення, перші рухи
плода, перша явка): за об’єктивними даними — за розмірами матки в ранні терміни,
ВДМ над лобковим симфізом, ОЖ, за даними УЗД.
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Визначення терміну вагітності за формулами Жорданія, Скульського,
таблицями Рудакова.
Визначення дати декретної відпустки.
Визначення дати пологів — за формулою Негеле, за овуляцією, за датою
зачаття, за першими рухами плода, за об’єктивними даними — ВДМ, ОЖ, розмірами
плода.
Вирахування довжини плода, в тому числі за формулою Гаазе.
Визначення очікуваної маси плода, значення, формули Жорданія, Ланковіца,
Джонсона, Якубова, за таблицями Рудакова, за УЗД.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводиться в кабінеті доклінічної практики, жіночій консультації,
лабораторії, кабінеті функціональної діагностики, відділенні патології вагітних.
У кабінеті доклінічної практики — відпрацювання навичок зовнішнього
акушерського обстеження, вимірювання ОЖ та ВДМ на фантомі. У жіночій
консультації і відділенні патології вагітних — збирання анамнезу у вагітних,
заповнення “Індивідуальної картки вагітної та породіллі” при постановці на облік та
при наступних відвідуваннях, заповнення “Обмінної картки”, огляд, зважування
вагітної та вимірювання зросту, артеріального тиску на обох руках, вимірювання
зовнішніх розмірів таза, їхнє оцінювання. Проведення запису даних у відповідну
документацію.
Проведення зовнішнього акушерського обстеження вагітних — методи
Леопольда, вимірювання ОЖ та ВДМ, вислуховування серцебиття плода.
Визначення очікуваної маси плода за отриманими даними. Проведення огляду
піхви та шийки матки за допомогою піхвових дзеркал. Визначення дати наступної
явки. Визначення терміну пологів та надання декретної відпустки.
Ознайомлення з додатковими методами дослідження в кабінеті
функціональної діагностики. Особливості проведення додаткових методів
дослідження в ранні та пізні терміни вагітності. Виписування направлень до
лабораторії.
Ознайомлення з методикою проведення занять з вагітними в “Школі
відповідального батьківства”.
—
—
—
—
—
—
—

Практичні навички:
збирання анамнезу — загального та специфічного
гінекологічного;
вимірювання розмірів таза, їхнє оцінювання;
вимірювання окружності живота та висоти дна матки;
проведення зовнішнього акушерського обстеження;
аускультація серцебиття плода — оцінювання показників;
заповнення “Індивідуальної картки вагітної та породіллі”;
заповнення “Обмінної картки”.

акушерсько-
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Тема 10. Пологи. Перший туалет новонародженого. Знеболювання пологів
ЛЕКЦІЇ
Причини настання пологів, сучасний погляд. Механізм настання пологів та
розвиток пологової діяльності. Провісники пологів, їхні ознаки. Ознаки зрілості
шийки матки. Ступінь зрілості шийки матки за шкалою І.Х. Бішопа. Періоди
пологів, їхня тривалість. Діагностика періодів і фаз пологів.
Перший період пологів, його перебіг, механізм розкриття шийки матки,
основні пологові сили, що сприяють розкриттю шийки матки. Зміни, що
відбуваються у м’язах матки під час перейм (уявлення про ретракцію, контракцію,
дистракцію).
Утворення нижнього сегмента матки, поняття про контракційне кільце, пояс
стикання, розподіл навколоплідних вод на передні та задні, своєчасність
відходження вод. Особливості розкриття шийки матки в жінок, які народжують
вперше, і в тих, які народжують повторно. Характеристика переймів, визначення їх
тривалості та ефективності, темпи розкриття шийки матки, зовнішні ознаки
відкриття отвору шийки матки.
Біомеханізм пологів при передньому і задньому видах потиличного
передлежання.
Перебіг другого періоду пологів: основні зганяльні сили (уявлення про
потуги), врізування та прорізування голівки плода.
Перебіг третього періоду пологів (послідовий період), його тривалість,
механізм і види відшарування плаценти, народження посліду.
Ведення пологів. Приймання, санітарне оброблення, загальне акушерське
обстеження роділлі, заповнення відповідної документації у приймально-оглядовому
відділенні.
Ведення першого періоду пологів: активна поведінка роділлі, вибір положення
в пологах, спостереження за загальним станом роділлі, розвитком пологової
діяльності, часом відходження навколоплідних вод, проведення та оцінювання
зовнішнього акушерського обстеження, вислуховування серцебиття плода, латентна
та активна фази.
Показання до піхвового обстеження роділлі, оцінювання даних цього
обстеження, дотримання правил асептики, антисептики. Догляд за роділлею. Методи
реєстрації скорочень матки. Визначення положень голівки щодо площини таза.
Порядок запису партограми.
Ведення другого періоду пологів (період зганяння): підготовка до прийняття
пологів, проведення першого туалету новонародженого. Оцінювання потугової
діяльності, оцінювання стану плода. Надання акушерської допомоги роділлі.
Значення партнерських пологів, особливості надання допомоги.
Перший туалет новонародженого; оброблення пуповини новонародженого
“тепловий ланцюжок”, профілактика офтальмії. Заповнення відповідної
29

документації.
Ведення третього (послідовного) періоду: оцінювання загального стану
роділлі. Ознаки відшарування плаценти (Шредера, Альфельда, Чукалова—
Кюстнера, Довженка). Самостійне народження посліду. Зовнішні методи видалення
посліду, що відшарувався (Абуладзе, Гентера, Креде—Лазаревича). Активне ведення
третього періоду пологів. Визначення крововтрати під час пологів та її оцінювання.
Сучасні методи знеболювання пологів. Немедикаментозні методи знеболювання
Проведення занять у жіночій консультації (фізіопсихопрофілактична підготовка до
пологів). Медикаментозне знеболювання. Комплексна підготовка до партнерських
пологів. Методика проведення комплексної підготовки до партнерських пологів.
Показання до знеболювання пологів (у І періоді, в II періоді), схеми
знеболювання залежно від перебігу пологів та виду патології. Роль акушерки в
знеболюванні пологів.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Відпрацювання в доклінічному кабінеті зовнішнього акушерського
обстеження, визначення співвідношення голівки до кісток таза. Відпрацювання
біомеханізму пологів у передньому й задньому видах потиличного передлежання,
проведення первинного оброблення новонародженого на ляльці, визначення ознак
відокремлення плаценти, огляд шийки матки на цілісність (на муляжі), підготовка до
пологів, інструменти для прийняття пологів, надання акушерської допомоги на
фантомі, ведення пологів. Огляд пологових шляхів (на фантомі).
У пологовому будинку: робота студентів у приймально-оглядовому відділенні
(приймання і санітарне оброблення роділь, заповнення відповідної документації).
У передпологовій палаті студенти спостерігають за роділлею, вимірюють АТ,
пульс, спостерігають за динамікою пологової діяльності (підрахунок тривалості
переймів, інтенсивність), спостереження за станом плода, просуванням голівки по
родовому каналу, станом сечового міхура. Спостерігають за активною поведінкою
роділлі, пропонують вибрати положення в пологах, оформлюють партограму.
У пологовому блоці: асистування студентів під час приймання пологів
(самостійне оброблення рук, участь у наданні акушерської допомоги), студенти
проводять перший туалет новонародженого. “Тепловий ланцюжок”. Перше
прикладання новонародженого до грудей.
Спостереження за веденням ІІІ періоду пологів, ознаками відшарування
посліду і видалення посліду, визначення цілісності плаценти і крововтрати під час
пологів. Беруть участь в активному веденні III періоду. Участь в огляді пологових
шляхів. Спостереження за породіллею в ранньому післяпологовому періоді.
Ознайомлення в жіночій консультації з тематикою фізіопрофілактичних
занять, комплексами вправ, заняттями з вагітними в “Школі відповідального
батьківства”.
Ознайомлення в пологовому будинку з апаратурою, лікарськими засобами
знеболювання; використання їх.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Практичні навички:
відтворення на фантомі біомеханізмів пологів при передньому й задньому
видах потиличного передлежання;
підготовка набору для приймання пологів;
оброблення рук для приймання пологів;
зовнішнє акушерське дослідження;
приймання пологів на фантомі;
допомога при партнерських пологах;
проведення першого туалету новонародженого на ляльці, “тепловий
ланцюжок”;
огляд шийки матки після пологів на фантомі;
санітарне оброблення роділлі;
участь у прийманні пологів (ведення І, II, III періодів) у пологовому блоці;
підрахунок переймів, їх характеристика;
вислуховування серцебиття плода;
огляд посліду, що народився;
контроль крововтрати;
заповнення відповідної документації пологового будинку;
визначення ознак відшарування плаценти;
відпрацювання методики виділення відокремленого посліду (на фантомі);
відсмоктування слизу в новонароджених;
оброблення пуповини;
профілактика офтальмії;
антропометрія новонародженого;
заповнення браслеток та медальйона новонародженого;
ведення партограм;
активне ведення третього періоду пологів.
вміти провести заняття з фізіопсихопрофілактики.
Тема 11. Нормальний післяпологовий період
ЛЕКЦІЯ

Загальне поняття про післяпологовий період (ранній, пізній). Тривалість його.
Зміни, що відбуваються в організмі жінки: інволюція матки; лохії, їх походження та
характер; зміни в грудних залозах. Поняття про субінволюцію матки.
Принципи організації роботи в післяпологовому відділенні, дотримання
правил асептики та антисептики, циклічність заповнення палат. Догляд за
породіллею (туалет породіль та техніка його виконання).
Грудні залози, догляд за ними в післяпологовий період. Профілактика й
лікування лактостазу та тріщин сосків.
Техніка прикладання дитини до грудей. Зціджування молока.
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Організація палат матері й дитини. Показання та протипоказання до сумісного
перебування матері й дитини.
Охорона працi в галузi.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У післяпологових відділеннях студенти ознайомлюються з режимом
відділення, приймають участь в огляді породіль, проведенні туалету породіль,
оцінюють загальний стан породіль, ступінь інволюції матки, стан грудних залоз,
вивчають техніку зціджування молока та правильного прикладання дитини до
грудей. Беруть участь у приготуванні дезінфекційних розчинів, проводять бесіди на
теми: “Гігієна післяпологового періоду”, “Догляд за грудними залозами”, “Догляд за
новонародженим”.
Практичні навички:
— туалет породіль;
— догляд за грудними залозами;
— зціджування молока;
— проведення бесід;
— оцінювання стану інволюції матки.
РОЗДІЛ ІІ. ПАТОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ
Тема 12. Тазове передлежання плода
ЛЕКЦІЇ
Тазове передлежання: причини, класифікація, діагностика. Перебіг вагітності,
можливі ускладнення, особливості спостереження за вагітною. Роль акушерки у
виявленні тазових передлежань, значення коригуючої гімнастики та повороту за
Архангельським. Біомеханізм пологів при тазовому передлежанні. Перебіг пологів
та можливі ускладнення, профілактика їх. Ведення пологів при тазовому
передлежанні, надання допомоги за методами Цов’янова І і II, класична ручна
допомога.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У кабінеті доклінічної практики: відпрацювання біомеханізму пологів,
діагностика тазових передлежань, техніка надання допомоги за методами Цов’янова
І при чисто сідничному передлежанні; Цов’янова — II при ножних передлежаннях
плода, класичної ручної допомоги.
У пологовому відділенні: участь у веденні пологів при тазовому передлежанні.
Складання плану ведення вагітності та пологів. Обговорення історій пологів,
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розв’язування ситуаційних задач.
Практичні навички:
— відтворення на фантомі біомеханізму пологів при тазовому передлежанні;
— відтворення на фантомі техніки акушерської допомоги за методами Цов’янова
І при чисто сідничному передлежанні та Цов’янова II — при ножних
передлежаннях й класичної ручної допомоги;
— загальне акушерське обстеження вагітної при тазовому передлежанні;
— піхвове дослідження при тазовому передлежанні та його оцінювання;
— відтворення на фантомі коригуючої гімнастики за Диканем та зовнішнього
профілактичного повороту плода за Архангельським.
Тема 13. Поперечне та косе положення плода
ЛЕКЦІЯ
Причини, діагностика неправильних (поперечних та косих) положень плода.
Перебіг та ведення вагітності, можливі ускладнення та їх профілактика.
Госпіталізація вагітних з неправильним положенням плода.
Перебіг та ведення пологів при поперечних положеннях плода, можливі
ускладнення та їх профілактика.
Запущене поперечне положення плода, причини, діагностика, ускладнення,
профілактика.
Випадіння дрібних частин плода та пуповини: діагностика, ведення пологів.
Роль акушерки ФАПу, жіночої консультації в профілактиці ускладнень при
неправильних положеннях плода, в їх діагностиці.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У кабінеті доклінічної практики: на фантомах з лялькою відпрацювання
методики діагностики неправильних положень плода, випадіння дрібних частин
плода і пуповини. Ознайомлення з методикою проведення коригуючої гімнастики.
Розв’язування ситуаційних задач.
У пологовому будинку: огляд вагітних і роділь з неправильним положенням
плода. Складання плану ведення вагітності і пологів. Розгляд та обговорення історій
пологів.
Практичні навички:
— зовнішнє акушерське обстеження при неправильних положеннях плода;
— діагностика випадіння дрібних частин плода та пуповини;
— невідкладна допомога при запущеному поперечному положенні плода.
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Тема 14. Багатоплідна вагітність
ЛЕКЦІЯ
Багатоплідна вагітність: варіанти, причини, діагностика в різні терміни
вагітності. Перебіг вагітності, можливі ускладнення під час вагітності, особливості
спостереження за вагітною.
Можливі ускладнення для матері і плода під час пологів, особливості ведення
пологів.
Значення своєчасної діагностики, госпіталізації в запобіганні можливим
ускладненням.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводяться у відділенні патології вагітних. Студенти проводять з викладачем
клінічний аналіз проходження вагітності з багатопліддям, беруть участь у веденні
пологів при двійнятах або аналізують відповідні історії пологів та розв’язують
ситуаційні задачі.
Практичні навички:
— зовнішнє акушерське обстеження при багатоплідді;
— вислуховування серцебиття плода;
— складання плану ведення багатоплідної вагітності.
Тема 15. Дистрес
новонародженого

плода

під

час

пологів

та

вагітності.

Асфіксія

ЛЕКЦІЯ
Дистрес плода: причини, патогенез, класифікація, ступінь тяжкості, методи
діагностики (ЕКГ, ФКГ, УЗД, амніоскопія, фетоскопія, кордоцентез, БПП,
доплерометрія). Поняття про біофізичний профіль плода.
Виявлення групи підвищеного ризику, проведення профілактики дистресу
плода.
Асфіксія новонародженого: причини, оцінювання за шкалою Апгар, методи
реанімації, особливості догляду.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Ознайомлення з діагностикою, лікуванням і профілактикою дистресу плода.
Догляд за новонародженими залежно від оцінювання його стану за шкалою Апгар.
Реанімація новонародженого (відсмоктування слизу, подавання зволоженого
кисню, штучна вентиляція легень, інфузійна терапія, краніоцеребральна гіпотермія)
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— на фантомі.
Практичні навички:
— вміти оцінювати БПП;
— вміти оцінювати доплерометрію;
— вміти оцінювати аускультацію серцевої діяльності;
— надання невідкладної допомоги новонародженому (на фантомі);
— оцінювання стану в новонародженого за шкалою Апгар;
— ШВЛ маскою (мішком) Амбу на фантомі;
— закритий масаж серця на фантомі, акушерській ляльці.
Тема 16. Вплив різних захворювань жінки на перебіг вагітності та пологів
ЛЕКЦІЇ
Серцево-судинні захворювання (ревматизм, міокардит, вади серця,
гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія) і вагітність. Можливість збереження
вагітності при захворюваннях серцево-судинної системи, показання до переривання,
особливості ведення вагітності, критичні моменти в її перебігу, терміни триразової
госпіталізації. Особливості перебігу і ведення пологів. Принципи догляду та
виходжування породіль у післяпологовий період. Терміни виписування породіль.
Роль акушерки у виявленні вагітних із серцево-судинною патологією, у веденні
вагітності, пологів і післяпологового періоду.
Вагітність та ізосерологічна несумісність крові матері і плода за резусналежністю та групами крові. Виявлення резус-несумісності, показання до
госпіталізації. Особливості ведення і лікування під час вагітності і пологів.
Захворювання нирок (цистит, пієлонефрит, гломерулонефрит) і вагітність.
Апендицит у вагітних.
Вагітність при анемії, ендокринних захворюваннях; особливості перебігу.
Інфекційні захворювання (грип, інфекційний гепатит, туберкульоз, бруцельоз)
і вагітність. Лістеріоз і токсоплазмоз: збудники, шляхи зараження, особливості
ведення вагітності й пологів, профілактика. Роль акушерки ФАПу у проведенні
санітарно-просвітницької роботи в селі. Показання до переривання вагітності.
Вагітність і пологи при гінекологічних захворюваннях (інфантильна матка,
вади розвитку статевих органів, запальні захворювання, доброякісні і злоякісні
пухлини матки, придатків): діагностика, прогноз, ведення пологів.
Венеричні захворювання у вагітних.
Допологова допомога ВIЛ-iнфiкованним жiнкам, дiспансерний нагляд за ВIЛінфікованими вагiтними, тактика ведення пологiв, перинатальні інфекції: клінічні
прояви, методи діагностики інфекції під час вагітності. Медична допомога.
Вплив екстрагенітальних захворювань на вагітність та вагітності на перебіг
екстрагенітальних захворювань.
Особливості диспансерного спостереження за вагітними з екстрагенітальною
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патологією. Роль акушерки у виявленні екстрагенітальної патології.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводять у жіночій консультації та відділенні патології вагітності.
У жіночій консультації беруть участь у прийманні вагітних з
екстрагенітальною патологією, ознайомлюються з принципами диспансеризації,
зв’язком із суміжними спеціалістами, госпіталізацією хворих вагітних у стаціонар на
лікування. У відділенні патології вагітних беруть участь в обході лікаря,
ознайомлюються з методами обстеження вагітних.
Виявлення впливу на плід екстрагенітальних захворювань. Розв’язування
ситуаційних задач та аналіз історій пологів.
Практичні навички:
— догляд за вагітними з екстрагенітальними захворюваннями з повним
акушерським, загальнотерапевтичним і додатковими методами обстеження.
Тема 17. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних
ЛЕКЦІЇ
Поняття про гестоз. Сучасні теорії етіопатогенезу гестозу вагітних. Клінічна
класифікація: ранні гестози (блювання, слинотеча); гестоз пізній, класифікація ВООЗ
(другої половини вагітності), гіпертензія вагітних, протеінурія, гіпотензія, набряк
вагітних, прееклампсія, еклампсія). Гестоз, форми якого трапляються рідко
(дерматози, бронхіальна астма, тетанія, остеомаляція, поліневрит, гостра жовта
дистрофія печінки).
Ранні гестози (блювання, слинотеча): діагностика, клінічний перебіг,
принципи комплексного стаціонарного лікування за стадіями (усунення
несприятливих умов навколишнього середовища, впливу на ЦНС, патологічних
умовних рефлексів, причин, що спричинили гестоз, боротьба з голодуванням і
зневодненням, загальнозмінювальне лікування). Прогноз раннього гестозу,
вирішення питання про своєчасне переривання вагітності. Особливості обстеження,
диспансеризації та спостереження за вагітними з гестозами першої половини
вагітності.
Роль акушерки жіночої консультації, ФАПу у профілактиці раннього гестозу
вагітних.
Гестоз другої половини вагітності (пізній): клінічні форми, перебіг, уявлення
про чисті і поєднані форми, моно- і полісимптомний гестоз: клінічна картина;
оцінювання ступеня тяжкості гестозу за шкалою Вітлінгера; індекси гестозу. Сучасні
методи діагностики. Диференціальна діагностика клінічних форм гестозу та
екстрагенітальної патології. Особливості виявлення, спостереження, диспансеризації
за вагітними з гестозами другої половини вагітності.
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Роль акушерки жіночої консультації, ФАПу у профілактиці та виявленні пізніх
гестозів.
Уявлення про інтенсивну терапію при тяжких формах гестозу. Принципи
комплексної інтенсивної терапії при пізніх гестозах вагітних з урахуванням форми,
ступеня тяжкості перебігу, поєднання з екстрагенітальною патологією:
1) забезпечення суворого лікувально-охоронного режиму;
2) нормалізація функцій ЦНС та профілактика еклампсії;
3) забезпечення зниження артеріального тиску за допомогою спазмолітичних і
гіпотензивних засобів;
4) поліпшення мікроциркуляції та дезінтоксикації введенням білкових
препаратів, плазми і плазмозамінників, магнезіальна терапія;
5) зменшення проникності стінок судин;
6) позбавлення набряків за допомогою діуретичних засобів;
7) позбавлення ацидозу, гіпоксії, корекція всіх видів обміну;
8) нормалізація коагуляційних властивостей крові;
9) підтримка функцій життєво важливих органів;
10) боротьба з дистресом і гіпотрофією плода;
11) індивідуальний підхід до методів розродження роділлі (переважно через
природні пологові шляхи).
Особливості ведення пологів при гестозі. Моніторинг стану роділлі та стану
плода. Показання до оперативного розпорядження. Протипоказання до
транспортування. Роль акушерки пологового будинку у виявленні, спостереженні,
обстеженні, догляді та лікуванні вагітних з гестозом.
Профілактика гестозу. Група підвищеного ризику щодо гестозу.
Особливості диспансерного спостереження, лікування на ФАПі, в жіночій
консультації.
Прегестоз: визначення, виявлення груп підвищеного ризику, тактика
акушерки.
Вплив гестозу вагітних на плід.
Реабілітація жінок, які перенесли пізній гестоз.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У жіночій консультації: оформлення вагітних на диспансерний облік,
виявлення вагітних з підвищеним ризиком виявлення гестозу. Оформлення
документації (заповнення журналів обліку, індивідуальних карток вагітних тощо).
Виявлення вагітних з претоксикозом. Складання плану ведення вагітних групи
підвищеного ризику. Направлення на стаціонарне лікування вагітних з прегестозом і
гестозом. Проведення бесід з вагітними про гігієну вагітності, профілактику гестозу,
негативний вплив паління та алкоголю, наркотичних засобів.
Робота у відділенні патології вагітності, палатах інтенсивної терапії
пологового будинку: ознайомлення з лікувально-охоронним режимом відділень,
роботою акушерки на посту, в процедурному кабінеті, участь у лікарському обході.
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Спостереження та догляд за вагітними з гестозом. Ознайомлення з роботою
акушерки в палаті інтенсивної терапії. Обговорення клінічного перебігу різних видів
гестозу у вагітних, схеми лікування, магнезіальна терапія, схема застосування
діазепаму.
Вивчення особливостей ведення пологів, перебіг післяпологового періоду,
спостереження та догляд за хворими.
Роль акушерки в спостереженні і виходжуванні вагітних з тяжкими формами
гестозу.
Практичні навички:
— вимірювання погодинного діурезу;
— якісне визначення білка в сечі;
— введення роторозширювача та язикотримача (на фантомі);
— введення повітроводу (на фантомі).
— набір для надання невідкладної допомоги.
Тема 18. Недоношування та переношування вагітності. Профілактика абортів
ЛЕКЦІЇ
Уявлення про недоношування та переношування вагітності. Сучасний погляд
на причини цієї патології. Виявлення груп підвищеного ризику, особливості
спостереження в жіночій консультації. Поняття про антенатальну, неонатальну,
перинатальну смертність.
Класифікація недоношування за терміном вагітності (ранній аборт, пізній
аборт, передчасні пологи).
Клінічна картина мимовільного викидня, класифікація за стадіями,
діагностика, акушерська тактика, невідкладна допомога, можливі ускладнення.
Сучасні методи лікування недоношування (консервативне та оперативне).
Профілактика недоношування вагітності та можливих ускладнень. Виявлення
груп підвищеного ризику.
Передчасні пологи: клініка, діагностика.
Особливості ведення І періоду пологів (при цілих навколоплідних водах або
якщо відійшли води), II періоду пологів (профілактика перинатальної смертності).
Переношування вагітності.
Етіопатогенетичні фактори, діагностика під час вагітності, пологів і після
народження плода (лабораторна діагностика, цитологічне дослідження піхвових
мазків, біологічна готовність шийки матки до пологів, окситоциновий тест).
Показання та методи родозбудження при переношуванні. Методи індукції
пологів.
Виявлення груп підвищеного ризику щодо переношування та проведення
профілактики переношування плода.
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У пологовому будинку студенти спостерігають за особливостями перебігу та
ведення І, II та III періодів пологів. Складають план ведення передчасних пологів,
проведення інтранатальної охорони плода.
У відділені патології вагітних спостерігають за вагітними із загрозою
переривання вагітності, проводять бесіди про шкідливість аборту та застосування
сучасних методів контрацепції.
Спостерігають за вагітними з переношуванням (обстеженням вагітних,
виявленням ознак переношування, виявлення готовності шийки матки до пологів)
підготовка до індукції, складання схеми родозбудження. Індукція пологів за згодою
жінки, методи.
Можливі ускладнення в І і II періодах пологів у роділлі і плода, їх
профілактика. Ознайомлення з ознаками переношування у плода, на плаценті,
пуповині, навколоплідних водах. Особливості виходжування переношених
новонароджених.
Практичні навички:
— оцінка “зрілості шийки матки” за методом Бішопа і підготовка до індукції
(медикаментозний і немедикаментозний методи);
— визначення тривалості переймів, їх оцінювання;
— скласти схему індукції пологів;
— виявлення вагітних групи ризику на недоношування та переношування
Тема 19. Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненого яйця
ЛЕКЦІЯ
Загальні дані про патологію заплідненого яйця. Аномалії розвитку плода
(бласто-, ембріо-, фетопатії). Вплив шкідливих чинників на розвиток плода, критичні
періоди вагітності, шкідливі чинники (ускладнення вагітності, екстрагенітальні
захворювання,
дистрес
плода,
неповноцінне
харчування,
йонізуюче
випромінювання), вік батьків, влив тютюну, наркотиків та алкоголю.
Аномалії пуповини, амніона (маловоддя, багатоводдя)
плаценти.
Внутрішньоутробна загибель плода (етіологія, діагностика, профілактика).
Вади розвитку плода, медико-генетична діагностика, акушерська тактика.
Методи діагностики фетоплацентарної недостатності: інструментальні (амніоскопія,
УЗД, сканування), цитологічні (вагінальний мазок, цитологія навколоплідних вод),
електрофізіологічний (ФКГ, ЕКГ), ендокринологічний (естріол, хоріонічний
лактосоматотропін).
Роль акушерки в перинатальній охороні плода.
Трофобластичні захворювання (міхуровий занесок, хоріонепітеліома).
Діагностика, принципи лікування, профілактика, прогноз. Диспансеризація.
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РОЗДІЛ ІІІ. ПАТОЛОГІЯ ПОЛОГІВ
Тема 20. Патологія пологової діяльності
ЛЕКЦІЯ
Фізіологія і патологія пологової діяльності. Засоби оцінювання ефективності
скорочувальної діяльності матки, її регуляція. Аномалії пологової діяльності:
класифікація, причини, діагностика, лікування. Схеми регуляції пологової
діяльності. Медикаментозний сон-відпочинок. Виявлення груп підвищеного ризику
серед вагітних.
Патологічний прелімінарний період, лікування.
Акушерська тактика при слабкості пологової діяльності та дискоординованої і
надмірно сильної пологової діяльності.
Методика введення окситоцину і простагландинів при слабкості пологової
діяльності.
Профілактика виникнення аномалій пологової діяльності та їх ускладнення під
час вагітності та пологів.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У пологовому блоці: студенти спостерігають за роділлями, визначають
характер пологової діяльності, оцінюють її ефективність. У другому періоді пологів
спостерігають за швидкістю просування голівки. При виявленні відхилень від
нормального перебігу пологової діяльності студенти складають план ведення
пологів, беруть участь у наданні допомоги, проведенні профілактики ускладнень.
Проводять клінічний аналіз історій пологів із слабкістю пологової діяльності та
надмірно сильною пологовою діяльністю.
Практичні навички:
— визначення тривалості переймів та пауз між ними;
— складання схеми лікування слабкості пологової діяльності відповідно до фаз
пологів за партограмою.
Тема 21. Аномалії таза
ЛЕКЦІЇ
Поняття про анатомічно вузький таз. Історичні відомості про розвиток вчення
про вузький таз. Класифікація за формою та ступенем звуження. Форми таза, що
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трапляються
часто
(загальнорівномірнозвужений,
простий
плоский,
плоскорахітичний, загальнозвужений плоский, поперечно звужений): анатомічна
характеристика, діагностика, особливості біомеханізму пологів, можливі
ускладнення.
Форми таза, що трапляються рідко.
Поняття про функціонально клінічно вузький таз. Методи виявлення
функціонально вузького таза. Ведення пологів при різних формах та ступенях
звуження таза. Тактика при функціонально вузьких тазах. Профілактика ускладнень
під час вагітності та пологів, важливість своєчасної госпіталізації.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У кабінеті доклінічної практики студенти на фантомі вивчають форми та
ступені звуження таза, відробляють особливості біомеханізмів пологів.
У пологовому блоці проводять вимірювання таза, визначення його форми,
ступені звуження, визначають ознаки функціонально вузького таза.
Практичні навички:
— вимірювання зовнішніх розмірів таза;
— вимірювання діагональної кон’югати;
— вимірювання індексу Соловйова;
— вимірювання ромба Міхаеліса;
— вимірювання висоти лобкового симфізу;
— вимірювання бокової кон’югати Кернера;
— вимірювання розмірів площини виходу з малого таза;
— визначення ознаки Вастена, розміру Цангемейстера;
— вимірювання лонного кута;
— визначення справжньої кон’югати;
— відтворення на фантомі біомеханізмів пологів при простому, плоскому,
загальнорівномірнозвуженому та плоскорахітичному тазах.
Тема 22. Пологи при розгинальному вставленні голівки плода
ЛЕКЦІЯ
Поняття про розгинальне вставлення голівки плода, класифікація. Біомеханізм
пологів при розгинальних вставленнях голівки плода. Діагностика та ведення
пологів при розгинальних вставленнях голівки. Можливі ускладнення та їх
профілактика.
Поняття про високе пряме та низьке поперечне стояння голівки. Виявлення
груп підвищеного ризику по розгинальних вставленнях голівки.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
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У кабінеті доклінічної практики на фантомі студенти вивчають та
відпрацьовують біомеханізм пологів при розгинальних вставленнях, діагностують
ступінь розгинання, асинклітичне вставлення.
Практичні навички:
— діагностика розгинальних вставлень за допомогою зовнішнього акушерського
дослідження;
— відтворення на фантомі біомеханізму пологів при різних ступенях розгинання
голівки: передньоголовне, лобне, лицьове передлежання голівки плода;
— діагностика розгинальних вставлень за допомогою піхвового обстеження;
— приймання пологів на фантомі при розгинальному вставленні.
Тема 23. Акушерський травматизм
ЛЕКЦІЇ
Класифікація. Причини травматизму піхви, промежини, шийки матки.
Розриви промежини — класифікація. Ознаки загрози розриву промежини,
тактика, поняття про епізіо- та перінеотомію.
Класифікація розриву промежини. Клініка. Наслідки. Лікування,
знеболювання. Догляд за швами на промежині, особливості догляду при розривах III
ступеня.
Розриви піхви — тактика, догляд.
Розриви шийки матки. Причини. Класифікація. Клініка. Діагностика. Тактика.
Особливості накладання швів. Наслідки.
Розрив матки. Причини (теорія Бандля та Вербова). Класифікація: за
патогенезом, етіологією, часом виникнення, клінічним перебігом, характером
ушкодження (проникнення), локалізацією.
Клініка, діагностика при загрозі розриву матки, акушерська тактика.
Ознаки розриву матки, що починається та який відбувся; невідкладна
допомога. Особливості клініки за наявності рубця на матці.
Можливі ускладнення збоку жінки та плода.
Невідкладна допомога на ФАПі та в умовах стаціонару. Подальша тактика.
Поняття про транспортабельність. Профілактика. Строки допологової госпіталізації.
Розходження лобкових кісток: причини, класифікація, клініка. Тактика.
Гострий виворіт матки: причини, клініка, акушерська тактика, профілактика.
Нориці, причини, клініка, діагностика, тактика, профілактика.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводиться в пологовому залі, післяпологовому відділенні, відділенні
патології вагітних, кабінеті доклінічної практики.
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Ознайомлення з історіями пологів з різними видами пологових травм,
вирішення проблемних ситуацій.
Участь у накладанні швів на промежину. Участь у проведенні догляду за
швами на промежині.
Практичні навички:
— підготовка медичних інструментів для зашивання розривів пологових шляхів;
— огляд шийки матки після пологів за допомогою дзеркал (на фантомі);
— зняття швів;
— складання набору для зняття швів;
— догляд за швами на промежині.
Тема 24. Кровотечі під час вагітності та пологів
ЛЕКЦІЇ
Кровотеча в першій половині вагітності: причини, діагностика, невідкладна
допомога.
Кровотеча в другій половині вагітності, причини.
Передлежання плаценти: поняття, класифікація, причини, клініка, діагностика,
невідкладна допомога, акушерська тактика. Транспортабельність. Особливості
спостереження та догляду.
Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Причини.
Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Невідкладна допомога та
акушерська тактика. Транспортабельність. Методи розродження.
Виявлення груп підвищеного ризику виникнення кровотечі під час вагітності.
Особливості спостереження, профілактика ускладнень.
Кровотечі під час III періоду пологів. Причини. Класифікація. Клініка.
Діагностика. Невідкладна допомога.
Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. Причини: гіпотонія, анонія
матки, клініка, діагностика, невідкладна допомога.
Виявлення груп підвищеного ризику по розвитку кровотечі під час та після
пологів. Особливості ведення пологів. Профілактика патологічної втрати крові.
Поняття
про
коагулопатичні
кровотечі.
ДВС-синдром.
Емболія
навколоплідними водами. Геморагічний шок, стадії виявлення. Основні принципи
надання невідкладної допомоги.
Пізні післяпологові кровотечі: причини, клініка, наслідки.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
У жіночій консультації: студенти проводять аналіз на виявлення груп
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підвищеного ризику по виникненню кровотечі, складають план спостереження та
профілактики кровотеч.
У пологовому будинку: спостерігають за вагітними із загрозою викидня,
передлежанням плаценти, передчасним відшаруванням плаценти. Під час пологів
беруть участь у проведенні профілактики кровотечі в III періоді, наданні
невідкладної допомоги; підраховують об’єм втрати крові, визначають шоковий
індекс, спостерігають за породіллями.
Практичні навички:
— виявлення груп ризику по виникненню кровотечі під час вагітності, пологів,
після пологів;
— визначення часу зсідання крові, експрес-метод Лі-Уайта;
— діагностика ознак відшарування плаценти;
— виділення посліду, що відшарувався зовнішніми методами;
— проведення профілактики гіпотонічної кровотечі;
— ручне відшарування плаценти і виділення відокремленого посліду;
— ручне обстеження стінок порожнини матки;
— зовнішнішньо-внутрішній масаж матки на кулаці;
— притиснення черевної аорти.
Тема 25. Післяпологові захворювання
ЛЕКЦІЇ
Уявлення про післяпологові ускладнення несептичної та септичної етіології.
Збудники. Шляхи проникнення і поширення. Чинники, які сприяють цьому.
Класифікація за Сазоновим—Бартельсом.
Післяпологові септичні захворювання І та II етапів. Клініка, діагностика,
особливості лікування та догляду. Захворювання на III етапі — причини, клініка,
діагностика, особливості комплексного лікування, догляд.
Септичний шок, його основні причини, збудники, принципи патогенезу,
клініка, основні принципи лікування та інтенсивної терапії.
Сепсис—збудники, септицемія та септикопіємія. Клініка. Діагностика, її
основні ознаки.
Особливості лікування, догляду та інтенсивної терапії.
Профілактика та методи подолання внутрішньолікарняної інфекції.
Післяпологовий мастит: збудники, вхідні ворота. Класифікація. Клініка.
Діагностика. Принципи лікування. Особливості лікування залежно від форми.
Профілактика.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводять у післяпологовому відділенні пологового будинку, гінекологічному
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відділенні.
Ознайомлення з принципами роботи відділень. Забезпечення санітарного
режиму. Ознайомлення з історіями пологів породіль з гнійно-септичними
ускладненнями після пологів. Організація догляду за такими хворими та лікування
їх. Догляд за грудними залозами, профілактика тріщин сосків та лактостазу. Техніка
зціджування молока. Догляд за швами на промежині.
Практичні навички:
— догляд за грудними залозами;
— зціджування молока;
— туалет породіль;
— техніка зняття швів;
— оброблення швів.

РОЗДІЛ ІV.
АКУШЕРСТВІ

НЕВІДКЛАДНА

ТА

ОПЕРАТИВНА

ДОПОМОГА

В

Тема 1. ОПЕРАТИВНЕ АКУШЕРСТВО
ЛЕКЦІЇ
Загальні уявлення про акушерські операції, поняття про планові та ургентні
операції. Підготовка до операції. Догляд за післяопераційними хворими.
Принципи знеболювання. Класифікація операцій.
1. Операції, що застосовуються під час вагітності:
а) медикаментозний аборт, штучний аборт шляхом вишкрібання порожнини
матки та шляхом вакуум-аспірації; штучне переривання вагітності в різні терміни —
малий кесарів розтин, внутрішньооболонкове введення розчинів, штучне збудження
пологової діяльності;
б) операції, що зберігають вагітність при істміко-цервікальній недостатності.
Показання. Умови. Можливі ускладнення.
2. Операції, що підготовлюють пологові шляхи: амніотомія, розширення
шийки матки (розширювачами, пальцеве). Розтин промежини: перінеотомія,
епізіотомія. Показання. Умови. Можливі ускладнення.
3.
Операції,
що
виправляють
положення
плода:
класичний
зовнішньовнутрішній поворот плода за ніжку при поперечному положенні. Умови.
Показання. Протипоказання. Етапи операції. Можливі ускладнення.
4. Розроджувальні операції: накладання акушерських щипців, вакуумна
екстракція плода, витягання плода за пахвовий згин, за ніжку. Кесарів розтин.
Показання. Види кесаревого розтину, умови, протипоказання, знеболювання.
Основні етапи операцій: класичний кесарів розтин у нижньому сегменті за методами
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Гусакова, Дерфлера та ін.; Особливості догляду в післяопераційний період.
5. Плодоруйнівні операції — краніотомія, клейдотомія, декапітація,
евісцерація, спондилотомія. Показання. Протипоказання. Умови. Основні етапи.
Інструменти. Підготовка до операції. Знеболювання. Особливості догляду в
післяопераційний період.
6. Операції, що виконуються в ІІІ періоді пологів та ранньому
післяпологовому періоді: ручне відокремлення та виділення посліду, ручне
обстеження порожнини матки, зовнішньо-внутрішній масаж матки на кулаці.
Інструментальна ревізія порожнини матки. Показання, набір інструментів.
Зашивання розривів шийки матки і промежини, перев’язування магістральних судин
матки (показання), надпіхвова ампутація та екстирпація матки (показання, основні
відмінності).
Охорона працi в галузi.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводиться в кабінеті доклінічної практики: підготовка інструментів,
оброблення рук до операції. Знеболювання.
Складання набору медичних інструментів до штучного аборту, для розсічення
промежини та плодоруйнівних операцій.
Виконання на фантомі епізіо- та перінеотомії.
Догляд за швами на промежині.
Догляд за швами в післяопераційних хворих.
Проведення ручного відокремлення та виділення посліду, ручного обстеження
порожнини матки та зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.
У пологовому будинку, палаті інтенсивної терапії: спостереження за
виконанням акушерських операцій, участь у них і догляд за післяопераційними
хворими, за швами.
Практичні навички:
— складання набору медичних інструментів для штучного аборту;
— складання набору медичних інструментів для плодоруйнівних операцій;
— виконання епізіотомії та перінеотомії (на фантомі);
— виконання амніотомії (на фантомі);
— ручне відокремлення та виділення посліду;
— ручне обстеження порожнини матки;
— зовнішньо-внутрішній масаж матки на кулаці.
Тема 2. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА В АКУШЕРСТВІ
ЛЕКЦІЇ
Ускладнення вагітності або захворювання вагітних, які можуть загрожувати
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життю жінки.
Інтенсивна терапія при цих захворюваннях, організація, значення, основні
принципи лікування.
Роль акушерки у здійсненні спостереження, виконанні різних елементів
інтенсивної терапії.
Пізній гестоз вагітних, оцінювання ступеня тяжкості хворої, сучасні методи
лікування, показання до магнезіальної терапії, схема лікування діазепамом, надання
першої долікарської медичної допомоги в жіночій консультації, в умовах стаціонару,
показання до передчасного розродження, післяпологова реабілітація жінок.
Вагітність і пологи при екстрагенітальній патології, принципи ведення
вагітності, пологів і післяпологового періоду при серцево-судинній патології.
Етіологія, патогенез цієї патології, ускладнення збоку жінки і збоку плода,
невідкладна допомога.
Невідкладна допомога з приводу гострого гестаційного пієлонефриту.
Невідкладна допомога при ускладненні цукрового діабету.
Дистрес плода при вагітності та під час пологів. Асфіксія новонародженого:
причини виникнення гострої та хронічної гіпоксії плода, тести функціональної
діагностики, які виявляють дистрес плода під час вагітності, діагностика
(амніоскопія, ультразвукова, моніторний контроль), основні принципи лікування.
Клінічне оцінювання стану новонародженого, сучасні методи надання
невідкладної медичної допомоги в разі асфіксії новонародженого; принципи
реанімації новонародженого.
Маткові кровотечі під час вагітності і пологів. Актуальність проблеми в
акушерстві, частота, показники материнської смертності за даними ВООЗ.
Невідкладна допомога в разі передлежання і передчасного відшарування
плаценти, послідових та післяпологових кровотеч, геморагічного шоку, розриву
матки.
Трансфузія крові та кровозамінників, сучасне ставлення до гемотрансфузії.
Трансфузійні засоби і методи трансфузії, контроль ефективності введення,
запобігання ускладнень, методи дослідження гемодинаміки. Уявлення про гостру
недостатність кровообігу, аутодонорство.
Роль акушерки в організації інтенсивної долікарської допомоги,
транспортуванні хворих
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА
Проводиться у відділенні патології вагітних, інтенсивної терапії, відділенні
новонароджених, на станції переливання крові.
У доклінічному кабінеті відпрацьовують діагностичні та лікувальні заходи, що
належать до комплексу інтенсивної терапії. Ознайомлення з комплексом практичних
заходів та сучасними методами надання невідкладної допомоги при гестозах,
екстрагенітальній патології, маткових кровотечах, асфіксії новонароджених,
геморагічному шоку, розриві матки.
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Практичні навички:
— оцінювання загального стану хворої за станом свідомості, гемодинаміки,
дихання, за кольором шкіри;
— вимірювання погодинного, добового, нічного діурезу за допомогою постійного
катетера;
— визначення середнього артеріального тиску, пульсового тиску;
— проведення наркозу за допомогою маски;
— визначення групи крові, резус-належності;
— перший туалет новонародженого;
— припинення пологової діяльності за допомогою наркозу;
— принципи надання невідкладної медичної допомоги при гіпотонії матки;
— принципи надання невідкладної медичної допомоги при прееклампсії тяжкого
ступеня еклампсії;
— принципи надання невідкладної медичної допомоги у випадку розриву матки.
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V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
За джерелом передачі та сприйняття інформації:
• Словесні (розповідь - пояснення, бесіда, лекція);
• Наочні (ілюстрація, демонстрація);
• Практичні (досліди, вправи, практичні роботи, реферати).
За характером пізнавальної діяльності:
• Пояснювально - ілюстративні;
• Репродуктивні;
• Проблемне викладання;
• Частково - пошукові;
• Дослідницькі.
Залежно від основної дидактичної мети та завдань:
• Методи оволодіння новими знаннями;
• Формування умінь та навичок;
• Перевірки та оцінювання знань;
• Закріплення навчального матеріалу;
• Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу
застосуванням знань на практиці;
• Вироблення умінь та навичок;
• Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок
VІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
•
•
•
•
•
•
•
•

Поточний;
Підсумковий;
Взаємоконтроль;
Самоконтроль (індивідуальний, груповий);
Усне опитування (індивідуальне, фронтальне);
Програмовий контроль;
Письмові роботи;
Дидактичні тести.

49

VI. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ведення журналів обліку в пологовому будинку.
Ведення журналів обліку в жіночій консультації.
Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового будинку.
Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф.
Ш/о).
Оформлення паспортної частини історії пологів.
Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого.
Вимірювання артеріального тиску у вагітної.
Проведення зовнішнього акушерського обстеження (чотири прийоми).
Методика оброблення рук медичного персоналу.
Вислуховування серцебиття плода.
Вимірювання зовнішніх розмірів таза, індексу Соловйова.
Вимірювання діагональної кон’югати.
Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза.
Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, вислуховування
серцебиття плода.
Огляд шийки матки за допомогою піхвового дзеркала.
Техніка бімануального дослідження.
Зовнішній огляд хворих вагітних.
Визначення строку пологів і строку 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.
Прийом пологів (на фантомі) при головному передлежанні.
Відсмоктування слизу в новонароджених.
Первинний туалет новонародженого, оброблення пуповини.
“Тепловий ланцюжок”.
Профілактика бленореї новонароджених.
Антропометрія новонародженого.
Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого.
Визначення ознак відокремлення плаценти.
Застосування зовнішніх прийомів виділення плаценти.
Огляд посліду на цілісність та наявність додаткових часточок.
Визначення крововтрати в послідовному і ранньому післяпологовому
періодах.
Проведення профілактики кровотечі в ІІІ період пологів.
Методи зупинки кровотечі в ранньому післяпологовий період.
Застосовування на фантомі техніки ручного обстеження порожнини матки,
відокремлення посліду, зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.
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38. Діагностика неправильних положень плода.
39. Установлення і приймання пологів при розгинальних передлежаннях.
40. Відтворення
на
фантомі
біомеханізму
пологів
у
випадках
загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского таза.
41. Визначення ознак Вастена і розміру Цангемейстера.
42. Застосовування техніки класичної ручної допомоги при тазовому
передлежанні.
43. Підготовка шийки матки та індукції пологів.
44. Застосовування техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному
передлежанні.
45. Підготовка до накладання швів на промежину.
46. Накладання швів на промежину в разі розриву І—II ступеня.
47. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової діагностики.
48. Підготовка набору до реанімації новонароджених.
49. Складання набору до надання невідкладної допомоги при тяжких формах
гестозу.
50. Заповнення партограм.
51. Активне ведення третього періоду.
52. Взяття крові на виявлення ВІЛ інфекції.
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VII.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО РОЗДІЛУ І
1. Акушерство, як наука. Історія розвитку акушерства.
2. Жіноча консультація. Основні завдання. Принципи роботи. Структура її.
3. Пологовий будинок. Структура. Організація роботи. Спеціалізована
спрямованість.
4. Обов’язки та обсяг роботи акушерки жіночої консультації.
5. Обов’язки та обсяг роботи акушерки пологового будинку.
6. Організація акушерської допомоги на селі. ФАП. Структура, основні завдання.
7. Особливості спілкування з вагітними. Медична деонтологія в акушерстві.
8. Профілактика ВІЛ інфікування серед медпрацівників. (наказ МОЗ України №
120, 740 „Про вдосконалення організації хворим на ВІЛ/СНІД”).
9. Асептика й антисептика в акушерстві.
10.Профілактика септичних ускладнень в акушерстві.
11.Основні положення наказу МОЗ України № 234 „Про вдосконалення заходів
щодо профілактики ВІЛ в акушерських стаціонарах”.
12.Анатомія та фізіологія зовнішніх статевих органів.
13.Анатомія та фізіологія внутрішніх статевих органів.
14.Періоди життя жінки. Особливості гігієни жінки в різні періоди життя.
15.Поняття про нормальний менструальний цикл. Нейрогуморальна регуляція
його.
16.Поняття про яєчниковий та матковий цикл.
17.Жіночий таз. Будова його. Відмінності жіночого та чоловічого тазу.
18.Жіночий таз. Його відділи. Площини. Поняття про провідну вісь тазу.
19.Жіночий таз. Зовнішні розміри тазу. Їх значення в акушерстві.
20.Жіночий таз. Додаткові розміри тазу, їх значення. Поняття про індекс
Соловйова.
21.Запліднення. Міграція. Імплантація. Елементи плодового яйця на початку
вагітності.
22.Елементи плодового яйця на кінець вагітності. Їх функції.
23.Плід у різні терміни вагітності. Ознаки зрілості плода.
24.Плід – об’єкт пологів. Основні анатомічні орієнтири та розміри голівки плода.
25.Перинатологія. Її основні задачі. Антенатальна охорона плода.
26.Діагностика ранніх термінів вагітності. Сучасні методи її.
27.Діагностика пізніх термінів вагітності. Сучасні методи її.
28.Методика обстеження вагітної в жіночій консультації. Основний наказ, що
регламентує роботу жіночої консультації.
29.Особливості гігієни та харчування вагітної жінки.
30.Фізіопсихопрофілактична підготовка вагітних до пологів. Мета, зміст занять.
31.Сучасні принципи ведення пологів (наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003
р. „Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної
допомоги”).
32.Робота приймального відділення пологового будинку. Особливості санітарної
обробки роділь. Поняття про „партнерські пологи”.
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33.Поняття про індивідуальну пологову залу, партнерські пологи, сумісне
перебування матері та дитини. Наказ МОЗ України який це регламентує.
34.Особливості ведення пологів та спостереження за здоровою новонародженою
дитиною (за наказом МОЗ України № 152 від 4.04.2005 р. „Про затвердження
протоколів медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною”).
35.Принципи знеболення пологів. Поняття про самознеболення пологів.
36.Причини настання пологів. Поняття про провісник пологів.
37.Перший період пологів. Особливості перебігу та ведення. Ускладнення І
періоду пологів.
38.Другий період пологів. Особливості перебігу та ведення. Можливі
ускладнення.
39.Поняття про біомеханізм пологів. Особливості біомеханізму в передньому та
задньому виді потиличного предлежання.
40. Третій період пологів. Особливості перебігу та ведення пологів. Можливі
ускладнення.
41.Поняття про ранній та пізній післяпологовий період. Зміни в організмі жінки в
цей час.
VII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО РОЗДІЛУ ІI
1. Багатоплідна вагітність. Діагностика, перебіг вагітності та пологів.
Ускладнення.
2. Ранні гестози вагітності. Клініка. Діагностика. Лікування.
3. Особливості утримання породіль в стаціонарі. Відхилення від нормального
перебігу післяпологового періоду та їх усунення.
4. Тазове передлежання. Класифікація, діагностика. Перебіг вагітності та пологів.
5. Прееклампсія. Клініка. Діагностика. Лікування. Невідкладна допомога.
6. Еклампсія. Клініка. Діагностика. Лікування. Невідкладна допомога.
7. Профілактика пізніх гестозів в жіночій консультації. Чинники ризику
виникнення гестозів.
8. Особливості перебігу вагітності на тлі супутніх захворювань. Ведення
вагітності з супутньою патологією.
9. Вади серця і вагітність. Ведення вагітності та пологів.
10.Гіпертонічна хвороба і вагітність. Ведення вагітності та пологів.
11.Інфекційні хвороби і вагітність. Перебіг пологів. Можливі ускладнення.
12.Венеричні хвороби і вагітність. Ведення пологів. Ознаки природженого
сифілісу.
13.Ізоантигенна несумісність крові матері і плода. Ведення вагітності та пологів.
14.Пієлонефрит та вагітність. Ведення вагітності та пологів.
15.Поняття про гіпоксію плода і асфіксію новонародженого. Лікування.
Профілактика.
16.Багатоводдя. Маловоддя. Ведення пологів. Можливі ускладнення.
17.Аномалії розвитку плаценти, пуповини. Вплив на пологи.
18.Мимовільний викидень. Стадії. Клініка. Діагностика. Лікування.
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19.Переношування та недоношування вагітності. Вплив на пологи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IX. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО РОЗДІЛУ IIІ
Аномалії пологової діяльності. Вплив на пологи. Діагностика.
Вузький таз. Класифікація за формою та ступенем звуження. Вплив на пологи.
Розгинальні передлежання голівки плода. Класифікація. Діагностика. Вплив на
пологи.
Неправильні положення плода. Поняття про запущене поперечне положення.
Кровотечі під час вагітності. Діагностика. Лікування. Невідкладна допомога.
Кровотечі під час пологів. Причини. Невідкладна допомога. Профілактика.
Пологові травми. Класифікація. Діагностика. Віддалені ускладнення.
Розрив матки. Класифікація. Клініка. Діагностика. Невідкладна долі карська
допомога.
Післяпологові септичні захворювання. Класифікація. Клініка. Принципи
лікування.

X.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО РОЗДІЛУ ІV
1. Акушерські операції. Класифікація. Показання. Умови.
2. Невідкладні стани в акушерстві
XI.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ
1. Передлежання плаценти: причини, діагностика під час вагітності і пологів,
клініка, перебіг, ведення пологів.
2. Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти: етіопатогенез,
діагностика, лікування, профілактика, тактика акушерки.
3. Патологія послідового (III) періоду пологів: етіопатогенез, клініка, наслідки,
діагностика причин, лікування. Роль акушерки у виявленні та діагностиці цієї
патології. Аутодонорство.
4. Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді: причини, патогенез,
послідовність надання невідкладної медичної допомоги.
5. Порушення скоротливої активності матки. Роль акушерки в профілактиці
кровотечі.
6. Пізні післяпологові кровотечі: причини, клініка, діагностика, тактика,
профілактика.
7. Геморагічний шок, етіопатогенез, діагностика, стадії. Основні принципи
невідкладної долікарської допомоги при акушерських кровотечах у місті та
селі. Тактика до транспортування і під час нього.
8. Розрив шийки матки в пологах: класифікація, локалізація, клініка, близькі та
віддалені ускладнення, тактика. Роль акушерки в профілактиці розривів шийки
матки і ускладнень.
9. Розрив промежини і піхви: причини, ступінь, клініка загрозливого розриву
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10.

11.
12.

13.
14.

промежини, акушерська тактика. Роль акушерки в профілактиці розривів
промежини.
Розрив матки: класифікація, клініка загрозливого розриву матки і розриву, що
стався; тактика акушерки під час загрозливого розриву матки: профілактика
розривів у жіночій консультації, на ФАПі, в пологовому будинку.
Післяпологові септичні захворювання: етіологія, класифікація, клініка,
лікування на перших етапах поширення інфекції.
Третій і четвертий етапи поширення інфекції при післяпологових септичних
захворюваннях: клініка, діагностика, принципи лікування, реабілітація
породіль.
Післяпологовий мастит: профілактика, лікування.
Акушерські операції — класифікація, показання, умови, протипоказання.
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XII.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ведення журналів обліку у пологовому будинку.
Ведення журналів обліку у жіночій консультації.
Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового будинку.
Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф.
III/о).
Оформлення паспортної частини історії пологів.
Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого.
Вимірювання артеріального тиску у вагітної.
Проведення зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда —
Левицького).
Вислуховування серцебиття плода.
Вимірювання зовнішніх розмірів таза, індексу Соловйова.
Вимірювання діагональної кон’югати.
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.
56

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

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.
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XІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робоча навчальна програма
2. Методичні розробки теоретичних занять
3. Методичні розробки практичних занять
4. Методичні розробки занять самостійної поза аудиторної роботи студентів
5. Навчальні посібники
6. Практикуми
7. Підручники
8. Тестові завдання
9. Ситуаційні завдання
10.Алгоритми практичних навичок
11.Мультимедійне забезпечення
12.Таблиці
13.Відеоматеріали
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