
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з невідкладних станів в акушерстві та гінекології № 13 

для ІV курсу спеціалізація «лікувальна справа» 
 

1.Тема заняття:  Диференційований залік 

 

2.Мета проведення заняття: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
 

ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Надання невідкладної медичної допомоги під час пологів поза лікувальним 

закладом. 

2. Надання невідкладної медичної допомоги при патологічних пологах. 

3. Надання невідкладної медичної допомоги при тяжких формах пізніх гестозів. 

4. Причини, клінічна картина та невідкладна медична допомога при передлежанні 

плаценти. 

5. Причини, клінічна картина та невідкладна медична допомога при передчасному 

відшаруванні нормально розташованої плаценти. 

6. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах під час пологів. 

7. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах у післяпологовий період. 

8. Надання невідкладної медичної допомоги в разі загрози розриву матки. 

9. Надання невідкладної медичної допомоги при дистрес-синдромі плода. 

10. Надання невідкладної медичної допомоги при позаматковій вагітності. 

11. Надання невідкладної медичної допомоги при апоплексії яєчника. 

12. Надання невідкладної медичної допомоги при перекруті ніжки кістоми. 

13. Надання невідкладної медичної допомоги при профузних маткових кровотечах. 

14. Надання невідкладної медичної допомоги при пельвіоперитоніті та розлитому 

перитоніті. 

 

вміти: 

 

ВИКОНУВАТИ  ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 

 

1. Підрахунок та оцінювання переймів. 

2. Зовнішнє акушерське обстеження. 

3. Вислуховування серцебиття плода. 

4. Ознаки відокремлення посліду. 

5. Приймання пологів на фантомі. 

6. Оцінювання крововтрати під час пологів. 



7. Активне ведення третього періоду пологів. 

8. Огляд посліду на цілість. 

9. Діагностика неправильних положень плода. 

10. Складання планів ведення вагітності з поперечним положенням плода, 

розгинальним вставленням голівки. 

11. Вимірювання розмірів таза. 

12. Визначення ознаки Вастена, Цангенмейстера. 

13. Проведення класичної ручної допомоги (на фантомі). 

14. Проведення ручної допомоги в разі сідничного передлежання (на фантомі).  

15. Введення роторозширювача. 

16. Застосування язикотримача. 

17. Подача рауш-наркозу. 

18. Схема надання невідкладної медичної допомоги при тяжких формах пізніх 

гестозів. 

19. Підготовка інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

20. Складання схем надання допомоги при масивній кровотечі. 

21. Визначення фактичної крововтрати. 

22. Проведення амніотомії (на фантомі). 

23. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах під час третього 

періоду пологів. 

24. Ручне відшарування плаценти. 

25. Ручна ревізія порожнини матки. 

26. Зовнішній масаж матки. 

27. Перетискання черевної аорти. 

28. Масаж матки на кулаці. 

29. Проведення епізіотомії, перинеотомії (на фантомі). 

30. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал (на фантомі). 

31. Проведення тампонади піхви. 

32. Зашивання розривів шийки матки (на фантомі). 

33. Зашивання розривів промежини (на фантомі). 

34. Схема невідкладної медичної допомоги в разі загрози розриву матки. 

35. Підготовка інструментів для пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння піхви.  

36. Схема невідкладної медичної допомоги при порушеній позаматковій 

вагітності. 

37. Схема невідкладної медичної допомоги у випадку гострого живота в 

гінекології. 

38. Оцінювання стану новонародженого за шкалою Апгар. 

39. Оцінювання стану новонародженого за шкалою Сільвермана. 

40. Підготовка інструментів для пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння піхви. 

41. Підготовка інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

42. Підготувати інструменти для пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння піхви.  

 



 

3.Матеріально-технічне оснащення робочого місця: таблиці, графи логічної 

структури, схеми, інструменти, миска, дезінфекційний розчин, 

медична документація, відра, лотки, каструлі, кушетка , ліжко для приймання пологів, 

гінекологічне крісло, фантоми, ляльки, послід, муляжі, скелет жіночого тазу,  шприци, 

необхідні медикаменти, стерильний матеріал, стерильні бинти, шовний матеріал, 

годинник із секундною стрілкою, стетоскоп, фонендоскоп, тонометр, пелюшка, 

клейонка, алгоритми дій. 

 

4.Інструктаж з техніки безпеки: первинний - проведений на І занятті,  

 цільовий інструктаж. 

 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

Тестовий контроль відповідно до переліку питань до семестрового контролю. 

 

Питання для повторення: 

 

1. Надання невідкладної медичної допомоги під час пологів поза лікувальним 

закладом. 

2. Надання невідкладної медичної допомоги при патологічних пологах. 

3. Надання невідкладної медичної допомоги при тяжких формах пізніх гестозів. 

4. Причини, клінічна картина та невідкладна медична допомога при передлежанні 

плаценти. 

5. Причини, клінічна картина та невідкладна медична допомога при передчасному 

відшаруванні нормально розташованої плаценти. 

6. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах під час пологів. 

7. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах у післяпологовий період. 

8. Надання невідкладної медичної допомоги в разі загрози розриву матки. 

9. Надання невідкладної медичної допомоги при дистрес-синдромі плода. 

10. Надання невідкладної медичної допомоги при позаматковій вагітності. 

11. Надання невідкладної медичної допомоги при апоплексії яєчника. 

12. Надання невідкладної медичної допомоги при перекруті ніжки кістоми. 

13. Надання невідкладної медичної допомоги при профузних маткових кровотечах. 

14. Надання невідкладної медичної допомоги при пельвіоперитоніті та розлитому 

перитоніті. 
 

6. Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

Кожен студент виконує дві практичних навички із даного переліку: 

 

1. Підрахунок та оцінювання переймів. 

2. Зовнішнє акушерське обстеження. 

3. Вислуховування серцебиття плода. 

4. Ознаки відокремлення посліду. 



5. Приймання пологів на фантомі. 

6. Оцінювання крововтрати під час пологів. 

7. Активне ведення третього періоду пологів. 

8. Огляд посліду на цілість. 

9. Діагностика неправильних положень плода. 

10. Складання планів ведення вагітності з поперечним положенням плода, 

розгинальним вставленням голівки. 

11. Вимірювання розмірів таза. 

12. Визначення ознаки Вастена, Цангенмейстера. 

13. Проведення класичної ручної допомоги (на фантомі). 

14. Проведення ручної допомоги в разі сідничного передлежання (на фантомі).  

15. Введення роторозширювача. 

16. Застосування язикотримача. 

17. Подача рауш-наркозу. 

18. Схема надання невідкладної медичної допомоги при тяжких формах пізніх 

гестозів. 

19. Підготовка інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

20. Складання схем надання допомоги при масивній кровотечі. 

21. Визначення фактичної крововтрати. 

22. Проведення амніотомії (на фантомі). 

23. Надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах під час третього періоду 

пологів. 

24. Ручне відшарування плаценти. 

25. Ручна ревізія порожнини матки. 

26. Зовнішній масаж матки. 

27. Перетискання черевної аорти. 

28. Масаж матки на кулаці. 

29. Проведення епізіотомії, перинеотомії (на фантомі). 

30. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал (на фантомі). 

31. Проведення тампонади піхви. 

32. Зашивання розривів шийки матки (на фантомі). 

33. Зашивання розривів промежини (на фантомі). 

34. Схема невідкладної медичної допомоги в разі загрози розриву матки. 

35. Підготовка інструментів для пункції черевної порожнини через заднє склепіння 

піхви.  

36. Схема невідкладної медичної допомоги при порушеній позаматковій вагітності. 

37. Схема невідкладної медичної допомоги у випадку гострого живота в гінекології. 

38. Оцінювання стану новонародженого за шкалою Апгар. 

39. Оцінювання стану новонародженого за шкалою Сільвермана. 

40. Підготовка інструментів для пункції черевної порожнини через заднє склепіння 

піхви. 

41. Підготовка інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

 

7. Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні завдання: 

написати реферат, скласти бесіду, оформити презентацію. 
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