
Пізній післяпологовий період  

 

Пізній післяпологовий період 
 

  1. Породілля виписана з пологового будинку на 3 добу. 

Стан жінки та дитини задовільний. Протягом якого часу 
акушерка повинна відвідати породіллю? 
A. Протягом 7 діб після виписки 
B. Протягом місяця після виписки 
C. Протягом 14 діб після виписки 
D. Протягом 3 діб після виписки 
E. Протягом 10 діб після виписки 
 

2. При огляді породіллі акушерка післяпологової палати 
визначила дно матки розташоване вище від лобкового 
симфізу на 12-15 см, щільна безболісна, виділення з 
статевих шляхів кров’янисті специфічного запаху, молочні 
залози набряклі, чутливі виділяють молозиво. Яка доба 
післяпологового періоду? 
A. 3 доба 
B. 6 доба 
C. 2 доба 
D. 5 доба 
E. 4 доба 
 

3. Яким методом акушерка визначає у породіллі ступінь 
інволюції матки після пологів? 
A. Пальпації 
B. Перкусії 
C. Огляд в дзеркалах 
D. Вагінальним 
E. Бімануальним 
 

4. Які з чинників НЕ належать до необхідних для повноцінної 

лактації 
A. Спорожнення молочної залози після годування шляхом 
сціджування 
B. Раціональне харчування матері 
C. Особиста гігієна матері 
D. Раннє прикладання дитини до грудей 
E. Часте годування дитини 
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5. Коли припиняється виділення лохій: 
A. На 10 добу після пологів 
B. На 1 добу після пологів 
C. В кінці 8 тижня після пологів 
D. На 5 добу після пологів 
E. на 5-6 тиждень після пологів 
 

6. Акушерка здійснює патронаж породіллі, якій добі 

відповідає висота стояння дна матки на рівні лобка, лохії 
серозні в помірній кількості. 
A. 10 доба 
B. 4 доба 
C. 9 доба 
D. 1 доба 
E. 6 доба 
 

7. Породілля К. народила доношену, здорову дитину, 
перебіг пологів та післяпологового періоду необтяжений. На 
яку добу можна виписати додому дану породіллю? 
A. 10 добу 
B. 3 добу 
C. 7 добу 
D. 5 добу 
E. 1 добу 
 

8. У післяпологовому відділенні акушерка проводить бесіду 

с породіллею. На які проблеми породіллі треба звернути 
увагу? 
A. Скарги породіллі на підвищену пітливість. 
B. Скарги породіллі на підсилену апетиту. 
C. Скарги породіллі на сонливість. 
D. Скарги породіллі на відчуття спраги. 
E. Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних 
залоз. 
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9. Під час огляду породіллі 21 року акушерка визначає 
характер післяпологових виділень з матки.  Вкажіть 
характер лохій у перші 3 доби післяпологового періоду. 
A. Кров’янисті 
B. Серозні 
C. Кров’янисто-серозні 
D. Слизові 
E. Серозно-кров’нисті 
 

10. Породілля, 23 р., знаходиться у післяпологовій палаті. 

Об’єктивно: загальний стан задовільний. Дно матки 
знаходиться на рівні пупка. Лохії кров’янисті помірні. Яка це  
доба післяпологового періоду? 
A. 1-2 
B. 5-6 
C. 7-8 
D. 9-10 
E. 3-4 
 

11. У породіллі - фізіологічний перебіг післяпологового 
періоду, друга доба. Виберіть характеристику лохій, що 
спостерігатимуться в даній ситуації 
A. кров'янисто-серозні незначні 
B. серозні світлі помірні 
C. серозні каламутні незначні 
D. кров'янисті в помірній кількості 
E. серозно-кров'янисті незначні 
 

12. В післяпологовому відділенні оглянуто породіллю К. При 

об’єктивному встановлено, що дно матки розміщено на рівні 
пупка, лохії кров’янисті. Вкажіть, для якої доби 
післяпологового періоду характерні такі дані? 
A. П’ятої 
B. Третьої 
C. Четвертої 
D. Першої 
E. Другої 
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13. Породілля А., 21 рік, народила живого доношеного  
хлопчика вагою 3500 г. Стан породіллі задовільний, 
температура 36,7°С, лохії, кров’янисті в помірній кількості, 
матка скорочується. Дитина здорова. Жінка цікавиться, 
коли її випишуть з пологового будинку? 
A. Через тиждень 
B. Через 2 тижні 
C. На 7 добу 
D. На 3 добу 
E. На 10 добу 
 

14. У породіллі в післяпологовому періоду на 4 добу матка 

тверда, безболісна, дно її розташовано вище лобкового 
симфізу на 12 см. Визначити характер лохії: 
A. Кров’янисті 
B. Кров’янисто-серозні 
C. Серозні 
D. Серозно-кров’янисті 
E. Слизові 
 

15. Ви акушерка жіночої консультації у обов’язки якої 

входить патронаж породіль. Скільки часу триває 
післяпологовий період і необхідність спостереження за 
жінкою? 
A. 5 тижнів 
B. 6 тижнів 
C. 3 тижні 
D. 1 місяць 
E. 1 рік 
 

16. Породілля 20 років. Пологі перші, неускладнені. Третя 

доба післяпологового періоду. Стан задовільний, 
температура - 36,7°С, Ps- 76 уд/хв., АТ- 115/60 мм рт.ст. 
Живіт м’який безболісний. Дно матки на три пальці нижче 
пупка. Молочні залози помірно нагрублі, соски чисті. Який 
характер лохій слід очікувати у даної породіллі? 
A. Lochiaometra 
B. Lochia serosa 
C. Lochia alba 
D. Lochia flava 
E. Lochia rubra 
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17. Через 10 годин після своєчасних нормальних пологів у 
породіллі спостерігається температура 37,7°С. Скарги на 
слабкість, переймоподібні болі внизу живота, який 
посилюється при годуванні новонародженого. При 
обстеженні помірне нагрубання молочних залоз, соски без 
патології. Матка тверда, чутлива при дослідженні, дно на 
рівні пупка. Лохії з домішкою крові у помірній кількості. Який 
попередній діагноз: 
A. Залишки частин посліду у порожнині матки 
B. Лактостаз 
C. Ранній післяпологовий період 
D. Сумінволюція матки 
E. Пізній післяпологовий період, перша доба 
 

18. У породіллі 27 років, на 3 добу післяпологового періоду 

має місце розвиток значного нагрубання молочних залоз. У 
зв’язку з цим їй необхідно рекомендувати: 
A. Скасувати користування бюстгальтером 
B. Зігріваючий компрес 
C. Скасування грудного годування, зціджування молочних 
залоз 
D. Продовжити годування груддю за потребою 
E. Холод 
 

19. В післяпологовому періоді постова акушерка повинна: 

A. Заходити до палати породіль, не питаючи їхньої згоди 
B. Заходити до палати породіль тільки на вимогу родичів 
C. Заходити до палати для проведення бесіди, 
контролювати стан породіль та виконувати призначення 
лікаря 
D. Заходити до палати породіль тільки на їхню вимогу 
E. Заходити до палати породіль для виконання призначень 
лікаря 
 

20. Дно матки у здорової породіллі ховається за лобком на: 
A. 3 добу 
B. 4 добу 
C. 30 добу 
D. 7 добу 
E. 11 добу 
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21. Яскраво-кров'яні лохії після пологів у нормі 
спостерігаються: 
A. 2-3 дні 
B. 2 тижні 
C. 10 днів 
D. До кінця декретної відпустки 
E. 3 тижні 
 

22. Під час набряку промежини на 1-2 добу пологів 
призначають місцево: 
A. Лід 
B. Окситоцин 
C. УВЧ 
D. Пластир 
E. Гірчичники 
 

23. На дев’яту добу післяпологового періоду у породіллі 
виник серозний мастит правої молочної залози. Що повинна 
зробити акушерка для профілактики цього ускладнення під 
час спостереження за вагітною? 
A. Направити вагітну на консультацію до хірурга 
B. Навчити вагітну, як підготувати молочні залози до 
годування дитини 
C. Навчити прийомам самообстеження молочних залоз 
D. Кожного разу на прийомі оглядати молочні залози 
E. Порекомендувати відповідну літературу 
 

24. Яку допомогу необхідно надати породіллі при виникненні 
лактостазу? 
A. Перебинтувати молочні залози 
B. Ввести знеболюючі засоби 
C. Зробити зігріваючий компрес 
D. Прикласти холод до молочних залоз 
E. Зціджувати молоко у режимі годування дитини 
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25. У породіллі, що знаходиться у індивідуальній пологовій 
залі через 2 години після пологів стан задовільний, матка 
щільна, лохії кров’янисті, помірні. Тактика акушерки. 
A. Транспортувати породіллю в гінекологічний стаціонар 
B. Залишити породіллю в пологовій залі з послідуючим 
спостереженням 
C. Виписати породіллю зі стаціонару 
D. Транспортувати в післяпологове відділення 
E. Ввести породіллі утеротонічні засоби 
 

26. Після завершення фізіологічних пологів породілля 

знаходиться в індивідуальній  пологовій залі під  наглядом 
акушерки. Яка тривалість раннього післяпологового 
періоду? 
A. 2 години 
B. 1 годину 
C. 24 години 
D. 6 годин 
E. 3 години 
 

27. Породілля знаходиться в родзалі. Скільки часу триває 

ранній післяпологовий період? 
A. Перший тиждень після пологів 
B. Перша доба після пологів 
C. Перші дві години 
D. Перші три години 
E. Перші дві доби після пологів 
 

Пізній післяпологовий період. Відповіді: 
1) - A; 

2) - C; 

3) - A; 

4) - C; 

5) - E; 

6) - A; 

7) - B; 

8) - E; 

9) - A; 

10) - A; 

11) - D; 

12) - D; 

13) - D; 

14) - B; 

15) - B; 

16) - E; 

17) - E; 

18) - D; 

19) - C; 

20) - E; 

21) - A; 

22) - A; 

23) - B; 

24) - E; 

25) - D; 

26) - A; 

27) – C.

  


