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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
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№ п/п

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

К-ть. год

Змістовий модуль 1 «Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового
періоду»
1
Фізіологія вагітності, пологів та післяпологового періоду.
4
Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.
Змістовий модуль 2 « Перинатологія. Фактори ризику перинатального
періоду»
2
Методи діагностики стану внутішньоутробного плода.
4
Плацентарна недостатність. Дистрес плода.
Змістовий модуль 3 «Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового
періоду»
4
3
Патологічний перебіг пологів.
4
4
Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.
5
Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності.
Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої
4
половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді.
інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.
Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.
2
6
Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях.
Невідкладні стани в акушерстві.
2
Підсумковий модульний контроль
24
Разом
Затверджено на засіданні кафедри акушерства і гінекології № 2,
протокол № 1 від 28 серпня 2017 року.
Зав. кафедри
акушерства і гінекології № 2,
д.мед.н., професор

В.К. Ліхачов

«УТВЕРЖДАЮ»»
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профессор___________В.Н. Бобырев
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
практических занятий для студентов IV курса стоматологического
факультета на 2017–2018 учебный год
№ п/п

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Кол-во
часов

Содержательный модуль № 1 «Физиологическое течение беременности,
родов и послеродового периода»
1. Физиология беременности, родов и послеродового периода.
4
Методы обследования беременных. Акушерскаятерминология.
Содержательный модуль № 2. «Перинатология. Фактори перинатального
риска.»
2. Методы диагностики состояния внутриутробного плода.
4
Плацентарная недостаточность. Дистресс плода
Содержательный модуль № 3 «Патологическое течение беременности, родов
и послеродового периода»
3. Патологическое течение родов.
4
4. Гипертонические расстройства во время беременности.
4
Преэклампсия. Эклампсия.
5. Акушерские кровотечения в первом триместре беременности.
4
Внематочная беременность. Акушерские кровотечения во
втором триместре беременности, в родах и послеродовом
периоде. Интенсивная терапия и реанимация при
кровотечениях в акушерстве.
Оперативное акушерство. Родовой травматизм.
4
6. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях.
2
Неотложные состояния в акушерстве.
Итоговый модульный контроль
2
Всего
24
Утверджено на заседании кафедры акушерства и гинекологии № 2,
протокол № ___ от «___»___________________________ года.
Зав. кафедрой
акушерства и гинекологии № 2
д.мед.н., профессор

В.К. Лихачев

"APPROVING"
First vice-rector on sciatic-pedagogical
work of HSEEU “UMSA”
prof. __________Bobyrev V.N.
«____» _____________ 20__

THEMATIC PLAN
practical lessons on obstetric for the students of the ІV course of stomatological
faculty on the spring semester of 2017-2018 academic year
Modul 1. Physiological duration of pregnancy, labor and postpartum periods.
Perynathological complecations.
№

Theme independent work by obstetric

Hour

Physiological duration of pregnancy, labor and postpartum terms. Methods
of examination of pregnant. Obstetric terminology.
Methods of fetal condition investigation. Placental dysfunction. Distress of
2
the fetus.
Pathological duration of labor.
3
Hypertension of pregnancy. Preeclampsia. Eclampsia.
4
Obstetrical bleeding in I trimester of pregnancy. Ectopic pregnancy.
5
Obstetrical bleeding in II half of pregnancy, in labor and during postpartum
term. Intensive therapy and reanimation women with obstetrical bleeding.
Obstetrical operative. Trauma in labor.
Pregnancy and extr agenital diseases.Urgent conditions in obstetric
6
Control modul 1.
In all
1

4
4
4
4
4

2
2
24

Curriculum was approved on the sitting of chair of obstetric and gynecology №2 of
HSEEU “UMSA” (protocol №__ __________________).
Manager of chair
of obstetric and gynecology №2
d. of med. s., professor

V.K.Lihachov

