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ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ 

1. Своєчасно прибути на базу практики. 

2. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

санепідрежиму. 

3. Виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та правила 

внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичного закладу. 

4. Нести відповідальність за виконану роботу і її результати на рівні зі 

штатними працівниками лікувальної установи. 

5. Подавати в коледж щоденник практики, характеристику та індивідуально 

виконані завдання (при наявності). 

6. Брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні (п’ятихвилинки, 

конференції, конкурси тощо). 

7. По закінчення практики брати участь у підсумковій конференції. 

8. Дотримуватися правил медичної етики та деонтології. 

9. Проводити санітарно-освітню роботу з хворими та їх родичами, вагітними та 

породіллями. 

10. Своєчасно складати залік з практики. 

 

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

➢ Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови і рішення 

Уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища; 

нормативні документи з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в 

лікувально-профілактичних установах, організації роботи пологових та 

гінекологічних відділень, жіночих консультацій, правила техніки безпеки під 

час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням; питання організації 

діяльності екстремальної медицини та медичної служби цивільної оборони. 

➢ Основні положення медико-біологічних та загально спеціальних дисциплін, 

потрібні для вирішення професійних завдань: анатомо-фізіологічні, вікові, 

статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини (дитини), 

причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі; 

механізм їх виникнення і розвитку; основи фармакотерапії, дозування та 

методику введення в організм лікарських засобів; правила обліку, 

виписування і зберігання лікарських препаратів. 

➢ Методики обстеження, встановлення діагнозу та терміну вагітності, 

прийняття пологів (у відсутності лікаря), маніпуляційну техніку, правила 

асептики і антисептики; проведення профілактичних оглядів жінок. 

➢ Принципи і норми медичної етики та деонтології, вирішення деонтологічних 

завдань в процесі надання медичної допомоги і догляду за вагітними, 

породіллями та гінекологічними хворими. 

➢ Планування роботи ФАПу; принципи вирішення питань фінансово-

матеріального забезпечення діяльності ФАПу, здійснення статистичної 

звітності та її аналізу; систему ведення медичної документації, організацію 

амбулаторного прийому. 

➢ Принципи профілактики захворювань та основи здорового способу життя, 

методи диспансерного обслуговування населення; основи 

імунопрофілактики; питання охорони здоров’я дітей; методи санітарно-

освітньої роботи. 
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СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ: 

➢ Проводити загальне і клінічне обстеження хворих та оцінювати результати; 

діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати 

лікування, виписувати рецепти; володіти сучасними методами терапії та 

профілактики захворювань; володіти методами обстеження вагітних жінок. 

➢ Вести затверджену медичну документацію; вирішувати деонтологічні 

завдання в процесі надання медичної допомоги і догляду за вагітними, 

породіллями, гінекологічними хворими. 

➢ Проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань 

профілактичної медицини, раціонального харчування. Проводити 

профілактичні огляди жінок, надавати їм допомогу, пропагувати здоровий 

спосіб життя. 

 

 

 

 

 

Навчальні посібники 

 

Під час проходження практики студенти повинні вивчати усі інструктивні 

листи, діючі накази Міністерства охорони здоров’я України та місцевих органів, 

ознайомитися з періодичними виданнями газет, журналів з медицини, іншою 

літературою, яку можна знайти за місцем проходження практики. 
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Студент_________________________________________________________ 
                                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, організацію, установу 
 
Печатка 

підприємства, організації, установи      „___”_________________20___року 
 
_________________        __________________________________________ 
      (підпис)                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 
 
Печатка 

підприємства, організації, установи      „___”_________________20___року 
 
________________      _____________________________________________ 
      (підпис)                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Графік виробничої практики 

 

№ 
з/п 

Найменування 
відділення 

Кількість 
днів 

Години 
Загальна 
кількість 

Робота 
в ЛПЗ 

Самостійна 
робота 

1. Жіноча консультація 4 36 24 12 

2. Пологове відділення 12 108 72 36 

3. Відділення патології 
вагітних 

2 18 12 6 

4. Гінекологічне 
відділення 

4 36 24 12 

5. Післяпологове 
відділення 

2 18 12 6 

Усього 24 216 144 72 
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Календарний графік проходження практики 
 

№ 
з/п 

Відділення  
для проходження практики 

Тижні проходження практики Відмітка 
про 

виконання 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Жіноча консультація       

        

 Пологове відділення:       

        

 - акушерське відділення №1       

 - акушерське відділення №2       

        

 Післяпологове відділення       

        

 Відділення патології вагітних       

        

 Гінекологічне відділення       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

      Керівник практики: 
      від вищого навчального закладу ___________ __________________________ 
                                                                     (підпис)                 (прізвище та ініціали) 
 

      від підприємства, організації, установи ___________ _____________________ 
                                                                              (підпис)                 (прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 
ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ (4 дні) 

  

Студент повинен знати: 

➢ Функціональні обов’язки акушерки. 

➢ Накази, інструкції, які регламентують роботу жіночої консультації. 

➢ Симптоматику захворювань та їх ускладнення. 

➢ Обсяг долікарської допомоги при невідкладних станах. 

➢ Форма роботи з диспансерними групами та групами ризику. 

➢ Правила техніки безпеки. 

 

 

Студент повинен уміти: 

➢ Під наглядом лікаря виконувати обов’язкові практичні навички, передбачені 

програмою практики. 

Студенти повинні уміти обстежувати вагітних та гінекологічних хворих, 

заповнювати медичну документацію, визначати строк вагітності, майбутніх 

пологів та допологової відпустки, виписувати рецепти, направлення на клінічні 

дослідження, проводити фізіопрофілактичну підготовку до пологів, працювати 

у маніпуляційних і процедурних кабінетах, стерилізувати інструменти, 

проводити санітарно-освітню роботу, брати участь у профоглядах, вести 

диспансерну групу гінекологічних хворих та хворих з онкопатологією. 

№ 

з/  

п 

Перелік обов’язкових 

практичних навичок 

Дата  

Вс

ьо

- 

го 

 

Під- 

пис 
    

1. Ведення журналів обліку 

жіночої консультації згідно 

наказу № 417. 

      

2. Заповнення акушерської та 

гінекологічної картотеки. 

      

3. Заповнення паспортної частини 

індивідуальної карти вагітної і 

породіллі. 

      

4. Виписування направлень на 

дослідження крові, сечі, мазків. 

      

5. Заповнення статистичного 

бланка. 

      

6. Вимірювання артеріального 

тиску у вагітної. 

      

7. Підрахунок частоти пульсу.       

8. Зважування вагітної.       

9. Проведення зовнішнього 

акушерського обстеження  

(4 прийоми). 

      

10 Вислуховування серцебиття       
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11 

плода. 

 

Вимірювання зовнішніх 

розмірів таза, розрахунок 

індексу Соловйова. 

 

12 Вимірювання діагональної 

кон’югати. 

      

13 Вимірювання окружності 

живота, висоти стояння дна 

матки, вислуховування 

серцебиття плода. 

      

14 Огляд шийки матки за 

допомогою піхвових дзеркал. 

      

15 Техніка бімануального 

дослідження 

      

16 Зовнішній огляд хворих та 

вагітних 

      

17 Визначення строку пологів і 

строку допологової відпустки 

      

18 Збирання анамнезу у 

гінекологічних хворих 

      

19 Оформлення облікової 

документації 

      

20 Підготовка до стерилізації, 

стерилізація матеріалів та 

інструментарію 

      

21 Заповнення направлень і взяття 

мазків на цитологічне 

дослідження 

      

22 Заповнення направлень і взяття 

мазків на гормональне 

дослідження 

      

23 Взяття мазків на визначення 

гонореї 

      

24 Проведення бактеріологічного 

посіву на гонорею 

      

25 Підготовка жінок до 

ультразвукового дослідження 

 

      

26 Графічне записування базальної 

температури 

 

      

27 

 

 

 

Проведення провокації перед 

взяттям мазка на гонорею 
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28 Піхвові спринцювання  

29 Піхвові ванночки       

30 Піхвове тампування       

31 Виписування лікарських 

засобів, що застосовуються в 

гінекологічній практиці, знання 

їх застосування 

      

  

 Оцінка_________________ 

 Стисла характеристика роботи практиканта______________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

  

 Підпис безпосереднього керівника______________________________________ 

 

 

ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ 

І. Фізіологічне пологове відділення (8 днів)  

Акушерське відділення №1 

  Студент повинен знати: 

➢ Функціональні обов’язки акушерки у пологовому відділенні. 

➢ Накази та інструкції, що регламентують роботу пологової кімнати. 

➢ Сучасну наркозну та реанімаційну техніку. 

➢ Техніку безпеки під час роботи з медичною апаратурою. 

➢ Основи фармакотерапії. 

 

Студент повинен уміти: 

➢ Під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички. 

➢ За даними обстеження оцінити стан роділлі та при необхідності надати 

допомогу. 

 

Студенти повинні доглядати за роділлею, проводити обстеження,    

знеболювати пологову діяльність, готувати роділлю та все необхідне до пологів, 

надати допомогу в пологах роділлі та новонародженому. 

 

№ 

з /п 

Перелік обов’язкових 

практичних навичок 

Дата Всьо- 

го 

Під 

пис 

1 Підготовка вагітної 

до огляду. 

          

2 Підготовка 

гінекологічного 

крісла до роботи. 

          

3 Визначення групи 

крові та резус-

фактору. 

          

4 Взяття крові на 

сумісність. 

          

5 Підготовка ліжка у           
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пологовій  

залі. 

6 Визначення 

тривалості переймів і 

пауз між ними. 

          

7 Вимірювання АТ у 

вагітної. 

          

8 Підрахунок частоти 

пульсу. 

          

9 Проведення зовніш- 

нього акушерського 

обстеження  

(4 прийоми). 

          

10 Вислуховування 

серцебиття плода. 

          

11 Техніка бімануаль- 

ного дослідження. 

          

12 Знеболювання 

перейм у роділь у 

першому періоді 

пологів. 

          

13 Підготовка роділь до 

приймання пологів. 

          

14 Підготовка акушерки 

до приймання 

пологів. 

          

15 Надання акушерської 

допомоги  під час 

прорізування голівки 

(захист промежини). 

          

16 Відсмоктування 

слизу у 

новонароджених. 

          

17 Первинний туалет 

новонародженого. 

          

18 Збереження 

«теплового 

ланцюжка». 

          

19 Профілактика  

офтальмії у 

новонароджених. 

          

20 Антропометрія 

новонародженого. 

          

21 Одягання 

новонародженого у 

пологовій залі. 
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22 Проведення реаніма-

ційних заходів,  

залежно від стану 

новонародженого. 

          

23 Заповнення браслеток 

і медальона для 

новонародженого. 

          

24 Визначення ознак 

відокремлення 

плаценти. 

          

25 Демонстрування 

зовнішніх прийомів 

виділення плаценти. 

          

26 Огляд посліду на 

цілість та наявність 

додаткових часточок. 

          

27 Визначення  

крововтрати у послі- 

довому і ранньому 

післяпологовому 

періодах. 

          

28 Проведення 

профілактики 

кровотечі в ІІІ періоді 

пологів + активне 

ведення ІІІго періоду 

пологів. 

          

29 Методи зупинки 

кровотечі в ранньому 

післяпологовому 

періоді. 

          

30 Контрольована 

тракція за пуповину в 

ІІІ-мі періоді пологів. 

          

31 Підготовка до стиму-

ляції пологової 

діяльності. 

          

32 Накриття 

стерильного столу 

для приймання 

пологів. 

 

          

33 Приймання 

нормальних пологів. 

          

34 Діагностика 

неправильних 

положень плода. 
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35 Визначення ознаки 

Вастена і розміру 

Цангенмейстера 

          

36 Підготовка до 

накладання швів на 

промежину, підго-

товка жінки, інстру-

ментів, шовного та 

перев’язувального 

матеріалу до операції. 

          

37 Асистування під час 

акушерських 

операцій.  

          

38 Накладання швів на 

промежину в разі 

розриву І-ІІ ступеню. 

          

39 Спостереження за 

вагітною і роділлею в 

палаті інтенсивної 

терапії з 

патологічною 

вагітністю і після 

патологічних пологів 

(гестоз, оперативні 

втручання, 

кровотечі). 

          

40 Підготовка вагітної і 

роділлі до 

ультразвукової та 

рентгенологічної 

діагностики. 

          

 

Оцінка_______________________ 

Стисла характеристика роботи практиканта___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис безпосереднього керівника___________________________________ 

 

ПІСЛЯПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ (2 дні) 

(Відділення спільного перебування матері і дитини) 

Студент повинен знати: 

➢ Функціональні обов’язки акушерки  в післяпологовому відділенні. 

➢ Накази та інструкції, які регламентують роботу післяпологового відділення. 

➢ Фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в організмі породіллі. 

➢ Основи фармакології. 

➢ Оцінити стан породіллі, та в разі потреби надати невідкладну допомогу при 

ускладненнях нормального післяпологового періоду. 
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Студент повинен уміти: 

➢ Під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички. 

➢ Проводити санітарно-освітню роботу. 

 

Доглядати за породіллями, виконувати призначення лікаря, проводити 

курацію породіль та виконувати санітарно-освітню роботу серед них, вести 

документацію. 

№ 

з/п 

Перелік обов’зкових 

практичних навичок 

Дата Всього Підпис 

        

1 Огляд породіль           

2 Вимірювання АТ           

3 Підрахунок частоти пульсу           

4 Вимірювання температури 

тіла, оформлення  

температурного листка 

          

5 Зважування породіллі           

6 Туалет зовнішніх статевих 

органів породіллі. 

          

7 Катетеризація сечового міхура           

8 Проведення очисної клізми           

9 

 

 

10 

Взяття мазків на ступінь 

чистоти піхви та цитологічне 

дослідження. 

Зовнішній масаж матки 

          

 

 

11 Вимірювання висоти стояння 

дна матки 

          

12 Підготовка та зняття швів з 

промежини 

          

13 Догляд за швами після 

кесаревого розтину 

          

14 Зціджування грудного молока           

15 Опромінення тріщин сосків та 

швів промежини 

          

16 Оформлення документації           

17 Проведення санітарно-освітніх 

бесід на теми: 

„Гігієна породіллі ”; „Сучасні 

методи контрацепції ”. 

          

 

Оцінка_______________________ 

Стисла характеристика роботи практиканта___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис безпосереднього керівника___________________________________ 
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 ПОЛОГОВЕ  ВІДДІЛЕННЯ (4 дні)  

Акушерське відділення №2 

Студент повинен знати: 

➢ Функціональні обов’язки акушерки   обсерваційного відділення. 

➢ Накази та інструкції, які регламентують роботу обсерваційного відділення.  

➢ Можливі ускладнення після пологів. 

➢ Основи фармакотерапії. 

➢ Обсяг невідкладної допомоги. 

 

Студент повинен уміти: 

➢ Під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички. 

➢ Проводити санітарно-освітню роботу. 

 

Студенти повинні вивчати особливості та режим роботи обсерваційного 

відділення, доглядати за породіллями з різними ускладненнями та 

захворюваннями, виконувати призначення лікаря. 

 

№ 

з/п 

Перелік обов’язкових 

практичних навичок 

Дата Всь

ого 

Підп

ис 

1 Підготовка вагітної до 

огляду. 

      

2 Підготовка 

гінекологічного крісла 

до роботи. 

      

3 Визначення групи крові 

та резус-фактору. 

      

4 Взяття крові на 

сумісність. 

      

5 Підготовка ліжка у 

пологовій залі. 

      

6 Визначення тривалості 

переймів і пауз між 

ними. 

      

7 Вимірювання АТ у 

вагітної. 

      

8 Підрахунок частоти 

пульсу. 

      

9 Проведення зовнішнього 

акушерського 

обстеження (4 прийоми). 

      

10 Вислуховування 

серцебиття плода. 

      

11 Техніка бімануального 

дослідження. 

      

12 Знеболювання перейм 

роділлі у першому 
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періоді пологів. 

13 Підготовка роділлі до 

пологів. 

      

14 Підготовка акушерки до 

приймання пологів. 

      

15 Надання акушерської 

допомоги  під час 

прорізування голівки 

(захист промежини). 

      

16 Відсмоктування слизу у 

новонароджених. 

      

17 Первинний туалет 

новонародженого. 

      

18 Збереження «теплового» 

ланцюжка. 

      

19 Профілактика  

офтальмії у 

новонароджених. 

      

20 Антропометрія 

новонародженого. 

      

21 Сповивання та одягання 

новонародженого у 

пологовій залі. 

      

22 Проведення 

реанімаційних заходів 

залежно від стану 

новонародженого 

(оцінка за шкалою 

Апгар). 

      

23 Заповнення браслеток і 

медальона для 

новонародженого 

      

 

24 Визначення ознак 

відокремлення плаценти 

      

 

 

25 Демонстрування 

зовнішніх прийомів 

виділення плаценти. 

      

26 Огляд посліду на цілість 

та наявність додаткових 

часточок. 

      

27 Визначення крововтрати 

у послідовому і 

ранньому 
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післяпологовому 

періодах, проведення 

профілактики кровотечі 

в ІІІ періоді пологів. 

28 Методи зупинки 

кровотечі в ранньому 

післяпологовому 

періоді. 

      

29 Підготовка до 

стимуляції пологової 

діяльності. 

      

30 Приймання нормальних 

пологів. 

      

31 Діагностика 

неправильних положень 

плода. 

      

32 Діагностика і приймання 

пологів при 

розгинальних 

передлежаннях. 

      

33 Визначення ознак 

Вастена і 

Цангенмейстера 

      

34 Підготовка до 

накладання швів на 

промежину, підготовка 

жінки, інструментів, 

шовного та 

перев’язувального 

матеріалу до операції. 

      

35 Асистування під час 

акушерських операцій 

 

      

36 Накладання швів на 

промежину в разі 

розриву І-ІІ ступеню. 

 

      

37 Спостереження за 

вагітною і роділлею в 

палаті інтенсивної 

терапії з патологічною 

вагітністю і після 

патологічних пологів 

(гестоз, оперативні 

втручання, кровотечі). 

      

38 Підготовка вагітної і 

роділлі до 
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ультразвукової та 

рентгенологічної 

діагностики. 

39 Огляд породіль. 

 

      

40 Вимірювання АТ 

 

      

41 Підрахунок частоти 

пульсу 

      

42 Вимірювання 

температури тіла, 

оформлення 

температурного листка. 

      

43 Зважування породіллі 

 

      

44 Туалет породіль 

 

      

45 Катетеризація сечового 

міхура 

      

46 Проведення очисної 

клізми 

      

47 Взяття мазків на ступінь 

чистоти піхви 

      

48 Зовнішній масаж матки 

 

      

49 Вимірювання висоти 

стояння дна матки у 

породіллі 

      

50 Догляд за швами після 

кесаревого розтину 

      

51 Опромінення сосків та 

швів промежини 

      

52 Оформлення 

документації 

      

53 Проведення санітарно-

освітніх бесід на теми: 

„Гігієна породіллі”; 

„Сучасні методи 

контрацепції”. 

      

 

 

Оцінка_______________________ 

Стисла характеристика роботи практиканта___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис безпосереднього керівника___________________________________ 



 18 

ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНИХ (2 дні)  

 

Студент повинен знати: 

➢ Функціональні обов’язки акушерки  у відділенні патології вагітних. 

➢ Накази та інструкції, які регламентують роботу відділення патології вагітних. 

➢ Симптоматику екстрагенітальних захворювань і ускладнень вагітності та 

обсяг невідкладної допомоги при них. 

➢ Основи фармакології. 

 

Студент повинен уміти: 

➢ Самостійно виконувати обов’язкові практичні навички. 

➢ Оцінити стан хворої в разі потреби надати допомогу. 

➢ Проводити санітарно-освітню роботу. 

 

Студенти повинні спостерігати за вагітними з різними захворюваннями та з 

ускладненнями  вагітності, виконувати призначення лікаря, проводити 

фізіопсихопрофілактичну підготовку до пологів, санітарно-освітню роботу, 

готувати вагітних до планового розродження та пологів. 

 

 

№ 

з/п 

Перелік 

обов’язкових 

практичних 

навичок 

Дата Всьо 

го 

Під 

пис 

1 Розгляд історії 

пологів і 

розв’язання 

ситуаційних  

задач 

    

2 Підготовка системи 

для краплинного 

внутрішньовенного 

введення  

лікарських засобів. 

    

3 Проведення оксито-

цинового тесту, 

оцінка ступеня зрі-

лості шийки матки. 

    

4 Оцінка загального 

стану хворої за 

станом свідомості, 

гемодинаміки, 

диханням, за 

кольором шкіри. 

    

5 Вимірювання 

годинного, добово-

го, нічного діурезу 
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за допомогою 

постійного катетера 

сечового міхура. 

6 Визначення 

середнього АТ. 

    

7 Надання невідклад-

ної допомоги у разі: 

    

 - передлежання 

плаценти; 

    

 - передчасного 

  відшарування нор-

мально розташо- 

ваної плаценти; 

    

 - загрози перед-

часних пологів; 

    

 - загрози розриву 

матки; 

    

 - пізніх гестозів;     

 - анафілактичного 

шоку; 

    

 - набряку легенів;     

 - гіпо-, гіпер-

глікемічних ком; 

    

 - загрози  

внутрішньоутробно

го   дистресу плода; 

    

 - ниркової кольки.     

 

Оцінка_______________________ 

Стисла характеристика роботи практиканта___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис безпосереднього керівника___________________________________ 

 

ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ (4 дні) 

 

Студент повинен знати: 

➢ Функціональні обов’язки акушерки   гінекологічного відділення. 

➢ Накази та інструкції, які регламентують роботу гінекологічного відділення.  

➢ Симптоматику захворювань та методи обстеження гінекологічних хворих. 

➢ Основи фармакотерапії та обсяг невідкладної допомоги. 

 

Студент повинен уміти: 

➢ Під наглядом лікаря виконувати основні практичні навички. 

➢ Оцінити стан хворої за результатами обстеження та в разі потреби надати 

невідкладну допомогу. 

➢ Проводити санітарно-освітню роботу. 
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Студенти повинні обстежувати гінекологічних хворих, брати участь у 

наданні допомоги, підготовці до операції, спостерігати за ходом малих та великих 

операцій, доглядати за хворими у післяопераційній палаті, виконувати призначення 

лікаря, проводити санітарно-освітню роботу. 

 

№ 

з/п 

Перелік обов’язкових 

практичних навичок 

Дата Всьо 

го 

Під

пис 

1 Збирання анамнезу у  

гінекологічної хворої 

      

2 Визначення маси тіла       

3 Вимірювання зросту       

4 Вимірювання 

артеріального тиску 

      

5 Оформлення 

облікової 

документації 

      

6 Огляд піхви та шийки 

матки за допомогою 

піхвових дзеркал 

      

7 Підготовка до 

стерилізації, 

стерилізація матеріа-

лів та інструментарію 

      

8 Проведення 

бімануального 

піхвового 

дослідження 

      

9 Заповнення направ-

лень і взяття мазків 

на визначення сту-

пеня чистоти піхви 

      

10 Заповнення 

направлень і взяття 

мазків на цитологічне 

дослідження 

      

11 Заповнення 

направлення і взяття 

мазків на 

гормональне 

дослідження 

      

12 Взяття мазків на 

визначення гонореї 

      

13 Проведення 

бактеріального посіву 

на гонорею 
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14 Підготовка жінки та 

інструментів до 

додаткових методів 

дослідження: 

зондування 

порожнини матки, 

роздільного 

діагностичного 

вискоблювання 

порожнини матки, 

пункції черевної 

порожнини через 

задню частину 

склепіння піхви, 

проби з кульовими 

щипцями, біопсії 

шийки матки, 

аспіраційної біопсії, 

метросальпінгографії, 

гідротубації, 

кольпоскопії. 

      

15 Підготовка до 

ультразвукового 

дослідження 

      

16 Вимірювання 

температури тіла, 

оформлення 

температурного 

листа. 

      

17 Вимірювання 

базальної 

температури, 

графічне її 

записування. 

      

18 Катетеризація 

сечового  

міхура 

      

19 Мікроклізми 

 

      

20 Проведення 

провокації перед 

взяттям мазка на 

гонорею 

      

21 Збирання, зберігання 

та відправлення  

матеріалу на 

гістологічне 
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дослідження 

22 Піхвове 

спринцювання 

      

23 Піхвові ванночки 

 

      

24 Піхвове тампування 

 

      

25 Введення в піхву 

порошкоподібних 

лікарських засобів 

      

26 Застосування міхура з 

льодом 

      

27 Підготовка до 

операції штучного 

переривання 

вагітності, 

асистування. 

      

28 Підготовка до 

операції 

діатермоелектро-

конізації шийки 

матки, асистування 

      

29 Застосування грілки 

 

      

30 Застосування 

зігрівального 

компресу 

      

31 Участь у підготовці 

до переливання крові 

      

32 Підготовка жінки до 

ургентної 

гінекологічної 

операції 

      

33 Підготовка жінки до 

планової 

гінекологічної 

операції 

(черевосічення) 

      

34 Підготовка до 

піхвових операцій 

      

35 Надання невідкладної 

допомоги у разі: 

порушеної 

позаматкової 

вагітності, апоплексії 

яєчника, кровотечі на 
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фоні самовільного 

аборту, кровотечі на 

фоні лейоміофіброми, 

раку матки, 

ювенільної кровотечі 

36 Підготовка до 

введення внутрішньо-

маткових проти-

запліднювальних 

засобів (спіралі) 

      

 

               Оцінка_______________________ 

Стисла характеристика роботи практиканта___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Підпис безпосереднього керівника___________________________________ 
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План 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

під час проходження переддипломної практики 

студентами 4-го курсу спеціальності Акушерська справа 

 

 №                  Зміст самостійної роботи 

  з/н  

Кількість 

годин 

1. Законспектувати в зошиті для самостійної 

роботи посадові обов’язки акушерки та 

медсестри відділень практики (пологовий 

будинок, жіноча консультація, 

гінекологічне відділення). 

 

8 годин 

 

 

 

 

2. Вивчити і законспектувати накази МОЗ  

№ 624, 234, 312, 120, 740, 900. 

10 годин 

3. Робота з медичною документацією 

(направлення, історія пологів, історія 

хвороби та інше). 

4 години 

    4.      Робота в стажувальному кабінеті                         12 годин 

    5.      Робота в бібліотеці  8 годин 

 

6. Оформити папку надання долікарської     

допомоги при невідкладних станах в 

акушерстві та гінекології. 

 

14 годин 

 

7. Підготовка по захисту виробничої 

практики та семестрових екзаменів 

 

16 годин 

                          Всього 72 години 

 

Методичний керівник                                Н. М. Нізамутдінова 
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           Форма 113/О 

ОБМІННА КАРТА 

пологового будинку, пологового відділення лікарні 

Відомості жіночої консультації про вагітну 

(заповнюється на кожну вагітну і видається на руки в 30 тижнів 

вагітності) 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________ 

 2. Вік_________________ 3. Адреса_____________________________________ 

 4. Перенесені загальні. гінекологічні захворювання, операції 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

5. Особливості перебігу попередніх вагітностей, пологів, післяпологового  періоду 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Яка вагітність____________________пологи___________________________ 

7. Було абортів______________________________________________________ 

Вказати які 

Рік______________в якому терміні_____________________________________ 

8. Передчасні пологи_______________рік__________термін________________ 

Термінові пологи____________________________________________________ 

9. Остання менструація_______________________________________________ 

       (число, місяць, рік) 

10. Термін вагітності____________тижнів при першому відвідуванні 

„___”________20  р. 

11. Всього відвідала__________________________________________________ 

12. Перше ворушіння плоду___________________________________________ 

       (число, місяць, рік) 

13. Особливості перебігу теперішньої вагітності 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14. Розміри таза:_____________________________________________________ 

DSp___________DCr________________Dtroch_____________C.ext__________ 

C.diag_____________________________C.vera____________________________ 

Ріст___________________________Маса (вага)___________________________ 

при першому відвідуванні 

15. Положення плоду_______передлегла частина: голова, сідниці не 

визначається 

___________________________________________________________________ 

Серцебиття плоду: ясне, ритмічне, ударів___________в 1 хв. зліва, справа 

16. Лабораторні та інші дослідження: 

RW 1 „___”__________20    р.     RW 2 „____”____________20   р. 
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Резус-позитивний, негативний тип крові, титр антитіл___________група крові 

___________________________________________________________________ 

Резус-належність крові чоловіка________________________________________ 

Токсоплазмоз: РСК, шкірна проба______________________________________ 

Клінічні аналізи: крові________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

сечі________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Аналіз вмісту піхви (мазок)____________________________________________ 

Кал на яйця глистів___________________________________________________ 

17. Фізкультура_____________________число занять______________________ 

18. Психопрофілактична підготовка_______________число занять___________ 

19. Школа матерів____________________________________________________ 

20. Дата введення стафілококового анатоксину: 1 раз _____________________ 

ІІ рази_____________________ІІІ рази___________________________________ 

 

21. 

АТ        

Дати        

 

 22. Дата видачі листка працездатності по допологовій відпустці 

 „______”____________________20   р. 

  

23. Дата передбачуваних пологів „_____”_________________20   р. 

 

 

                                              Лікар акушер-гінеколог________________________ 
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ЩОДЕННИК НАСТУПНИХ ВІДВІДУВАНЬ 

 Прибавка ваги під час вагітності_________________________________ 

 Передбачувана вага плода_______________________________________ 

      (заповнюється після 30 тижнів вагітності) 

  

  

Дата Дані обстеження Підпис лікаря 

1.   

   

   

   

2.   

   

   

   

3.   

   

   

   

4.   

   

   

   

5.   
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 Мед. документація 

  Міністерство охорони здоров’я     ф. 096/О 

    України 

  ____________________________ 

                           (назва закладу) 

 

Історія пологів №________ 

 Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________Вік_________р. 

 Постійне місце проживання___________________________________________ 

 Телефон___________________________________ 

 Поступила______________Група крові____________гемог_________________ 

 ______год______хв   Резус принад______________________________________ 

Вибула_________________Титр  антитіл_________________________________ 

Проведено л/днів_________ Алергічні реакції____________________________ 

                                 RW – від ___________________________________________ 

                                 Обстежена на гонорею_______________________________ 

Сімейний стан: шлюб зареєстр., не зареєстр., самотня (підкреслити). 

Місце роботи, професія, посада вагітної_________________________________ 

Відвідувала лікаря під час вагітності: так, ні _____________________________ 

Скільки раз ____________ назва ЖК____________________________________ 

Діагноз при поступленні______________________________________________ 

Діагноз клінічний____________________________________________________ 

Діагноз заключний___________________________________________________ 

Ускладнення у пологах, після пологів___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Назва операцій ______________________________________________________ 

Вибула: виписана, переведена, померла: вагітна під час пологів, після пологів 

(підкреслити) 

Ріст_______ см  Маса _______Т0 ______ Яка вагітність_____ пологи ________ 

Остання менструація___________ перші рухи плода ______________________ 

Таз __________________________ Обвід живота ______________________ см. 

Висота дна матки _________см, Положення плода, позиція вид _____________ 

Серцебиття плода, місце, вислуховування _______________________________ 

Передлегла частина __________________Де знаходиться __________________ 

Пологова діяльність __________ Попередня вага плода ____________________ 

Лікар _______________________ Акушерка _____________________________ 

 

ПЕРЕБІГ ПОЛОГІВ 

Перейми почалися ____ Води відійшли ___________ Якість і кількість вод 

__________ Повне відкриття _________ Початок потуг ___________________ 

Дитина народилася: 

Перша _______ дата __________ год __________ хв ______________ 

Жива, мертва, головою, сідницями, ніжками (підкреслити) 

Стать _________ вага _________ ріст __________ Обвід голови _________ см 

Грудна клітина _______________ см 



 29 

Друга _______ дата ___________ год __________ хв ______________ 

Жива, мертва, головою, сідницями, ніжками (підкреслити) 

Стать _________ вага _________ ріст __________ Обвід голови _________ см 

Грудна клітина _______________ см 

Профілактика гонобленореї новонародженого 

Зроблено _______________ Чим _______________________________________ 

Оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар ___________________   балів 

Послід виділився: самостійно, відділено рукою, використано прийом 

_____________________________________ через ____________ год ______ хв 

Дитяче місце ціле, під сумнівом _______________________________________ 

Оболонки всі, під сумнівом ___________________________________________ 

Пуповина: довжина ____________ см, обвиття ___________________________ 

Особливості ___________________________ Крововтрата в пологах ______ мл 

Психопрофілактика, підготовка медикаментозна, знеболювання чим 

___________________________________________________________________ 

Ефект повний, частковий, без ефекту (підкреслити) 

Продовження пологів ________________________________________________ 

Загальна ____________ І пер. _________ ІІ пер. ___________ ІІІ пер._________ 

Прийняла дитину (акушерка), лікар ____________________________________ 

Послід оглянув ______________________________________________________ 

Черговий лікар ______________________ Акушерка ______________________ 

 

АНАМНЕЗ 

Загальні захворювання 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Менструація: з ________ років.       Початок статевого життя з ________ років 

Гінекологічні захворювання 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Попередні вагітності (дати пологів, аборти, ускладнення, оперативні 

втручання_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Маса новонароджених 

___________________________________________________________________ 

Скільки дітей живих _________________________________________________ 

Мертвонароджених __________________________________________________ 

Померло ___________________________________________________________ 

Здоров’я чоловіка ___________________________________________________ 

Перебіг і ускладнення вагітності 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Стан при поступленні 

Дані зовнішнього огляду 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Серце 

___________________________________________________________________ 

Пульс  

___________________________________________________________________ 

АТ на правій руці ______________________ Лівій ________________________ 

Органи дихання 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Органи травлення 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Сечостатева система 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Сеча при кип’ятінні __________________________________________________ 

 

 

Підпис _____________________________________________________________ 
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Міністерство охорони 

 здоров’я України 

Назва установи__________________                              Медична документація 

Лабораторія____________________                                           Ф № 203/О 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ № _______ 

на цитологічне дослідження і результат дослідження 

„_____”_______________20   р 

дата взяття біоматеріалу 

 

 В лабораторію ______________________________________________________ 

ПІБ 

___________________________________________________________________ 

Вік _________________________ 

Дільниця______________ Відділення ______________ Палата ______________ 

Анамнез і клінічні дані _______________________________________________ 

Клінічний діагноз ___________________________________________________ 

Направляючий матеріал (препарати, рідина, відділяюче, пунктат і т.д.) і 

його кількість 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Локалізація і характер процесу (пухлиноподібне утворення, нориця, виразкова 

поверхня та ін.) _____________________________________________________ 

Методика одержання матеріалу (пункція, зіскоб, відбитки, мазки-відбитки) 

Результат цитологічного дослідження № ______ 

Від „____”_______________ 20   р. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________ 

„___”_______________20   р 

    дата видачі аналізу   

 

      Підпис ____________________  

Код форми за ОКУД_________ 

Код установи за ОКПО_______ 
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РОБОТА У ТРЕНАЖЕРНОМУ КАБІНЕТІ ПО 

ВІДПРАЦЮВАННЮ ОСНОВНИХ ПРАКТИЧНИХ  

НАВИЧОК 

 

№ 

з/п 

Назва 

практичної навички 

Дата Час Підпис 

1. Демонстрація на фантомі техніки ручного 

обстеження порожнини матки, 

відокремлення плаценти. Ознаки 

відокремлення плаценти, виділення 

відокремленого посліду, визначення 

об’єму крововтрати, огляд посліду на 

цілісність. Контрольована тракція за 

пуповину. Огляд  шийки матки після 

пологів за допомогою дзеркал. Зовнішній 

масаж матки. 

 1 год  

2.  Діагностика розгинальних передлежань і 

приймання пологів при лицьовому та 

передньоголовному передлежанні. 

Антропометрія новонародженого. 

Профілактика офтальмії, обробка 

пуповини, тактильна стимуляція дихання. 

ШВЛ маскою та мішком Амбу, закритий 

масаж серця новонародженого 

 1 год  

3. Визначення форми та ступеня звуження 

таза.  Виконання епізіо- та перінеотомії 

(показання, знеболення та ушивання). 

 1 год  

4. Демонстрація техніки допомоги за 

Цов’яновим при ножному 

передлежанні,класичної ручної допомоги 

при тазовому передлежанні,  прийому  

Морісо-Левре-Лашапель. Допомога за 

Цов’яновим при чисто сідничному 

передлежанні. 

 1 год  

5. Вимірювання зовнішніх розмірів таза,  

обвіду зап’ястка,  діагональної кон’югати 

на фантомі та визначення справжньої 

кон’югати різними способами. Визначення 

ознак Вастена та Цангемейстера. 

Вимірювання розмірів площини виходу з 

малого таза, вимірювання лонного кута. 

 1 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прийом пологів при передньому та 

задньому виді потиличного передлежання. 

Притиснення черевної аорти кулаком, 

 1 год  
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бімануальна компресія матки, визначення 

часу зсідання крові, експрес метод Лі-

Уайта. Накриття стерильного столу для 

прийому пологів. 

7. Вимірювання окружності живота та 

висоти дна матки. Пальпація плода в матці 

(прийоми Леопольда). Вислуховування 

серцебиття плода. Огляд шийки матки та 

піхви, бімануальне дослідження у 

ранньому строці вагітності. 

 1 год  

8. Гінекологічне дослідження, взяття мазків з 

піхви та виписування направлень в 

лабораторію на ступінь чистоти піхви, 

гормональне дослідження, 

онкоцитологічне  дослідження, з 3-х 

точок. Виконання піхвової ванночки, 

спринцювання, введення в піхву тампона. 

 1 год  

9. Накрити стерильний стіл з інструментами 

для: біопсії шийки матки, роздільного 

діагностичного вишкрібання стінок матки 

та цервікального каналу, пункції черевної 

порожнини через заднє склепіння піхви, 

підготовка гінекологічних хворих до УЗД. 

 1 год  

10. Заповнення документації: «Індивідуальної 

картки вагітної та породіллі», «Обмінної 

картки», «Історії вагітності та пологів 

(096/0)», форми 030/0. Збирання анамнезу. 

 1 год  

 

 

 

 

   Підпис методичного керівника_______________________________ 
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ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ 

 

Дата Тема Місце проведення 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
      Підпис методичного керівника______________________________ 
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ТЕКСТОВИЙ ЗВІТ 

Я студентка ІІІ-го курсу________ групи_______ 

спеціальності Акушерська справа Чернігівського базового медичного 

коледжу 

П.І.по Б. 

 ___________________________________________________________________ 

Проходила виробничу практику в якості акушерки на базі 

___________________________________________________________________ 

        Термін практики з _______________ до __________________ 

 

Виконання програми практики 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Забезпечення робочими місцями згідно програми практики 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Задоволеність керівництвом практики 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Найкраще засвоєні навички 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

Зауваження 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Пропозиції 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

       Підпис______________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

проходження виробничої практики 

студенткою ІІІ-го курсу________ групи 

спеціальності Акушерська справа 

Чернігівського базового медичного коледжу 

 П.І.по Б.____________________________________________________________ 

База проходження практики___________________________________________ 

Термін проходження практики з ________________ до ____________________ 

Теоретична підготовка студента 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Практична підготовка студента 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Участь у суспільному житті 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Порушення дисципліни 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Недоліки в роботі 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

  Підпис загального керівника практики______________________ 

 М.П. 

 

   Підпис безпосереднього керівника практики_________________ 
          Завірено гербовою 

          печаткою установи 
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РЕЦЕНЗІЯ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИКА 

 

 Виконання програми практики 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

Відповідність щоденника вимогам 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

Зауваження 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

Пропозиції 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

       Підпис _____________________ 
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Питання до захисту виробничої практики з акушерства та гінекології 

 

1. Надання ручної допомоги при передньому виді потиличного передлежання. 

2. Проведення вагінального дослідження роділлі. 

3. Надання допомоги при задньому виді потиличного передлежання. 

4. Вимірювання зовнішніх розмірів тазу. 

5. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми Леопольда). 

6. Вимірювання розмірів площини виходу з малого тазу. 

7. Техніка бімануального дослідження та огляду за допомогою дзеркал. 

8. Накрити столик для приймання пологів. 

9. Санітарна обробка роділлі. 

10. Вимірювання окружності живота, висоти стояння і вислуховування 

серцебиття плода. 

11. Проведення профілактики кровотечі в ІІІ періоді пологів. 

12. Діагностика неправильних положень плода. 

13. Профілактика офтальмії новонароджених. 

14. Демонстрування зовнішніх прийомів виділення плаценти. 

15. Контрольована тракція за пуповину, зовнішній масаж матки. 

16. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.  

17. Правила знезараження підкладних суден. 

18. Демонстрація техніки допомоги за Цов’яновим при чистому сідничному  

передлежанні. 

19. Підготовка до операції штучного переривання вагітності. 

20. Надання невідкладної допомоги при загрозі розриву матки. 

21. Врахування істинної кон’югати за діагональною кон’югатою. 

22. Визначення білка в сечі. 

23. Проведення реанімаційних заходів, залежно від наявності факторів ризику 

асфіксії. 

24. Визначення ознак Вастена і ознаки Цангеймейстера (демонстрація 

проведення), прогноз пологів. 

25. Обробка міхура з льодом. 

26. Визначення крововтрати в послідовому і ранньому післяпологовому 

періодах. 

27. Обробка сповивального столика, дитячого ліжка, вагів. 

28. Надання акушерської допомоги «прийом пологів» при лицьовому 

передлежанні. 

29. Піхвове дослідження вагітної раннього строку. Ознаки вагітності. 

30. Надання невідкладної допомоги у разі передчасного відшарування 

нормально розташованої плаценти. 

31. Проведення прийомів Леопольда. 

32. Діагностика розгинальних передлежань. 

33. Гігієнічна обробка рук. 

34. Методи зупинення кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. 

35. Підготовка та зняття швів з промежини. 

36. Підготовка жінки до планової операції кесарів розтин. 

37. Показання до операції ручне відокремлення плаценти, умови, техніка 

виконання. 



 39 

38. Надання невідкладної допомоги у разі асфіксії новонародженого. 

39. Вимірювання висоти стояння дна матки, окружності живота. 

40. Надання невідкладної допомоги у разі кровотечі на фоні самовільного 

аборту. 

41. Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. Надання невідкладної 

допомоги. 

42. Показання, умови і хід операції „ревізія порожнини матки”. 

43. Надання невідкладної допомоги при приступі еклампсії. 

44. Ведення пологів вдома, на ФАПі. 

45. Невідкладна допомога при тяжкому ступеню прееклампсії. 

46. Заповнення «Індивідуальної карти вагітної та породіллі», «Обмінної карти». 

47. Надання невідкладної допомоги при кровотечі в ІІІ-му періоді пологів. 

48. Антропометрія новонародженого. 

49. Оцінка стану новонародженого за шкалою Апгар. 

50. ШВЛ маскою Амбу (показання, техніка). 

51. Закритий масаж серця новонародженого (показання, техніка). 

52. Виписування направлень на обстеження вагітної. 

53. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал після пологів. 

54. Туалет зовнішніх статевих органів роділлі. 

55. Оформлення документації (Ф.3 030/о, журнал профогляду). 

56. Гінекологічні дослідження -  огляд:  зовнішніх статевих органів, шийки 

матки та піхви за допомогою дзеркал, бімануальне дослідження. 

57. Підготовка стерильного столу для: пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння піхви, діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки, 

розширеної кольпоскопії та біопсії, направлення на гістологічне 

дослідження. 

58. Взяття мазків та оформлення направлень на: ступінь чистоти піхви, 

цитологічне дослідження, з 3-х точок, «гормональне дзеркало». 

59. Піхвові спринцювання. 

60. Піхвові ванночки. 

61. Введення в піхву тампона. 

62. Надання невідкладної допомоги при: дисфункціональних маткових 

кровотечах, кровотечі з шийки матки, перекруті ніжки кісти, позаматковій 

вагітності, апоплексії яєчника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


