ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО
ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в місті і на селі. Страхова
медицина. Питання охорони здоровя материнства і дитинства в сучасному
законодавстві України.
2. Роль жіночої консультації у профілактиці ускладнень вагітності та пологів,
перинатальній охороні плода.
3. Консультація «Шлюб та сімя». .Медико-генетична консультація, її функції.
Питання планування сімї
4. Медична деонтологія в акушерстві і гінекології. Етика лікаря.
5. Шляхи передачі СНІДу, ТORCH-інфекції та методи їх профілактики
6. Будова статевих клітин.
7. Запліднення та розвиток плідного яйця. Капацитація, клітинний фактор
запліднення. Плацентація. Органогенез.
8. Розвиток плідних оболонок. Навколоплідні води. Плацента, її будова і функція.
9. Критичні періоди розвитку ембріона і плода.
10. Вплив на ембріон і плід шкідливих факторів навколишнього середовища.
11. Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності.
12. Гігієна і дієтичне харчування вагітної.
13. Методи обстеження вагітної. Діагностика ранніх строків вагітності.
14. Зовнішнє і внутрішнє акушерське дослідження вагітності.
15. Акушерська термінологія.
16. Визначення життя і смерті плода.
17. Визначення допологової відпуски і дати пологів.
18. Причини початку пологів.
19. Регуляція пологової діяльності.
20. Біологічна готовність організму до пологів.
21. Пологові сили, зміни в матці.
22. Біомеханізми
пологів при передньому і задньому видах потиличного
передлежання.
23. Клінічний перебіг пологів.
24. Ведення пологів.
25. Акушерська допомога та моніторинг стану роділлі та плода в пологах.
26. Знеболювання пологів.
27. Клініка післяпологового періоду. Зміни в організмі породіллі, статевих органах,
молочних залозах. Догляд за породіллею. Післяпологова відпустка.
28. Профілактика та лікування гіпогалактії.
29. Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Біопсія хоріону,
кордоцентез. УЗД амніоскопія, амніоцентез, цитогенетичні та біохімічні
методи дослідження стану плода у різні строки вагітності, КТГ, біофізичний
профіль плода та інші методи дослідження фетоплацентарного комплексу.
30. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика, профілактика.
31. Етіологія, патогенез, діагностика та лікування плацентарної дисфункції,
дистресу плода, затримки розвитку плода та асфіксії новонародженного.
32. Перинатологія, як науковий напрямок в акушерстві.
33. Анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості. Догляд і
годування новонароджених.
34. Патологія періоду новонародженості. Асфіксія новонародженого. Методи
інтенсивної терапії та реанімації новонародженого,
35. Фармакотерапія в акушерстві.

36. Діагностика, перебіг вагітності при тазовому передлежанні. Біомеханізм
пологів при тазовому передлежанні. Ведення пологів при тазовому
передлежанні.
37. Вагітність і пологи при аномаліях кісткового таза. Вузький таз. Класифікація
вузького таза. Діагностика вузького таза. Особливості перебігу вагітності і
пологів при вузькому тазі. Біомеханізм пологів при різних формах звуження
таза. Ведення пологів при вузькому тазі.
38. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.
Етіологія. Методи діагностики. Особливості перебігу пологів при крупному
плоді. Перебіг періоду новонародженності при макросомії.
39. Особливості перебігу і ведення пологів при багатоплідній вагітності.
40. Невиношування та переношування вагітності.
41. Аномалії скоротливої діяльності матки.
42. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез гестозів.. Класифікація пізнього
гестозу.
43. Клініка і діагностика пізнього гестозу.
44. Сучасні методи лікування пізнього гестозу.
45. Роль жіночої консультації в профілактиці гестозу.
46. Позаматкова вагітність. Етіологія, класифікація, діагностика, клініка, лікування
позаматкової вагітності. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні
позаматкової трубної вагітності. Профілактика. Післяопераційна реабілітація.
47. Передлежання плаценти. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка,
діагностика. Особливості перебігу і ведення вагітності та пологів.
48. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, клініка,
діагностика. Особливості ведення вагітності і пологів. Матка Кювелера.
49. Маткова кровотеча в послідовому і ранньому післяпологовому періоді.
50. Порушення процесів відшарування плаценти.
51. Гіпотонічна кровотеча.
52. Коагулопатична кровотеча.
53. Шок, термінальні стани в акушерстві.
54. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.
55. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.
56. Загальні відомості про акушерські операції. Показання. Умови.
Протипоказання. Підготовка. Знеболювання операцій. Інструментарій.
Асептика і антисептика. Ведення післяопераційного періоду.
57. Травматичні ушкодження вульви, піхви, промежини. Розрив шийки матки.
58. Розрив матки. Етіологія. Теорії виникнення розриву матки. Класифікація.
Клінічна картина розриву матки: загрозливого, того, що почався і вже відбувся.
Діагностика. Лікування і профілактика.
59. Виворот матки. Розходження і розриви зчленувань таза. Післяпологові нориці.
Етіологія, лікування, профілактика.
60. Пологовий травматизм плода.
61. Вагітність і пологи при захворюваннях серцево-судинної системи /вади серця,
гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія/.
62. Вагітність і пологи при захворюваннях крові.
63. Ендокринні захворювання та вагітність.
64. Вагітність і пологи при захворюваннях органів сечовидільної системи.
65. Вагітність і пологи при захворюваннях органів дихання,
травлення,
інфекційнійних захворюваннях.
66. Вагітність при аномаліях розвитку жіночих статевих органів.
67. ТОRСН-інфекції у вагітних, клінічний перебіг, діагностика, лікування,
профілактика.

68. Невідкладні стани в акушерстві.
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