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1. Протягом 30 хв годин після народження
плода стан породіллі задовільний: матка щільна, куляста, дно її - 
на рівні пупка, кровотечі немає. Лігатура, накладена на відрізок 
пуповини, знаходиться на попередньому рівні, при глибокому 
вдиху пуповини втягується в піхву, при натисканні ребром долоні 
над симфізом пуповина втягується в піхву. Кров'яних виділень із 
статевих шляхів немає. Яку невідкладну допомогу повинна 
провести акушерка? 
A. Ввести окситоцин
B. Дати наркоз
C. Ввести спазмолітики
D. Випустити сечу
E. Ручне відділення плаценти, виділення посліду

2. Закінчився ІІІ період пологів. Акушерка оглядає послід. На
дитячій поверхні по краю плаценти вона виявила наявність
обірваних судин. Які подальші дії акушерки по запобіганню
кровотечі в післяпологовому періоді?
A. Визначити цілісність материнської поверхні плаценти
B. Ввести кровозамінники
C. Провести зовнішні методи видалення додаткових дольок
плаценти
D. Ввести утеротоніки
E. Провести ручну ревізію порожнини матки

3. Роділля К., 36 років, доставлена у пологове відділення із
пологовою діяльністю. Через 15 хвилин народилася жива,
доношена дівчинка масою 3950 г. Із статевих органів роділлі
з’явились кров’янисті виділення. При натисканні ребром долоні
над симфізом пуповина втягується у піхву. Кров’янисті виділення
посилилися, крововтрата - 400 мл, триває. Яка акушерська
тактика?
A. Ручне відокремлення та виділення посліду
B. Введення засобів, що скорочують матку
C. Надпіхвова ампутація матки
D. Зовнішній масаж матки
E. Виділення посліду зовнішнім прийомами



Кровотечі в ІІІ періоді пологів 

4. Термінові пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. Було 3
аборти. Останній із септичним ускладненням. Жінка довго
лікувалася. Третій період пологів триває 30 хвилин. Ознаки
відділення плаценти негативні. Кров’янисті виділення відсутні.
Яка можлива патологія ІІІ періоду пологів?
A. Слабкість послідових перейм
B. Кровотеча
C. Справжнє прирощення плаценти
D. Повне прирощення плаценти
E. Несправжнє прирощення плаценти

5. Роділля у ІІІ періоді пологів. Ознак відшарування плаценти
немає. Раптово почалась значна кровотеча із статевих шляхів.
Крововтрата - 500 мл. Що з переліченого потрібно зробити у
першу чергу?
A. Зовнішній масаж матки, ручне відокремлення та видалення
плаценти
B. Зовнішній масаж матки
C. Зовнішні прийоми виділення плаценти
D. Масаж матки на кулаці
E. Тампонаду матки

6. У роділлі 22 років в III періоді пологів виникла патологічна
кровотеча. Ознак відшарування плаценти немає. Вкажіть
операцію, яку негайно може зробити акушерка після
відповідного знеболювання.
A. Ручне відшарування плаценти та видалення відокремленого
посліду
B. Інструментальна ревізія стінок порожнини матки
C. Ампутація матки
D. Зовнішній масаж матки
E. Застосувати прийом Креде-Лазаревича

7. ІІІ період пологів. Послід виділено за допомогою методу
Абуладзе. Одночасно виділилося 400 мл. крові, кровотеча
продовжується. Під час огляду материнської поверхні
встановлено: відсутність однієї дольки. Яку невідкладну
допомогу повинна надати акушерка в даному випадку?
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A. В/в введення утеротонічних засобів
B. Зовнішній масаж матки
C. Ручне обстеження порожнини матки і видалення дольки
плаценти
D. В/в введення інгібіторів фібринолізину
E. Оглянути пологові шляхи на дзеркалах

8. У породіллі після народження посліду почалась незначна
кровотеча. Матка щільна, її дно на 2 пальця над пупком. При
огляді на оболонках знайдені обірвані сосуди. Який найбільш
імовірний діагноз?
A. Гіпотонія матки
B. Часткове прирощення плаценти
C. Гіпофібріногенемія
D. Додаткова долька плаценти
E. Повне прирощення плаценти

9. У породіллі К після народження посліду було виявлено дефект
дольки плаценти. Яку маніпуляцію повинна виконати акушерка
при відсутності лікаря?
A. Провести ампутацію матки
B. Внутрішньом’язево ввести баралгін
C. Накласти шов на шийку матки
D. Внутрішньом’язево ввести но-шпу
E. Ручну  ревізію  порожнини матки

10. Роділля у ІІІ періоді пологів. Через 15 хвилин після
народження дитини почалась незначна кровотеча. Ознаки
відокремлення плаценти позитивні. Крововтрата - 200 мл. Що з
переліченого потрібно зробити першу чергу?
A. Ручне відокремлення і виділення плаценти
B. Виділити плаценту зовнішнім прийомом
C. Зовнішній масаж матки
D. Запропонувати роділля потужитись
E. Ввести окситоцин



Кровотечі в ІІІ періоді пологів 

11. У випадку справжнього прирощення плаценти потрібно:
A. Введення спазмолітиків
B. Над піхвова ампутація матки
C. Виділення посліду зовнішніми  способами
D. Введення метилергометрину
E. Ручне відокремлення плаценти

12. Через 5 хв. після народження плода у роділлі почалася
кровотеча 450 мл. Ознак відділення посліду немає. Вкажіть
методи невідкладної допомоги:
A. ввести утеротонічні засоби
B. виділити послід зовнішнім прийомом
C. ввести кровоспинні препарати
D. ввести спазмолітики
E. провести ручне виділення посліду

13. Пологи  другі, своєчасні, третій період. Крововтрата зі
статевих шляхів 400 мл і продовжується. Видалити послід
зовнішніми прийомами не вдалося. Яка подальша тактика
акушерки?
A. Ручна ревізія порожнини матки
B. Екстирпація матки
C. Ручне відшарування плаценти і масаж матки на кулаці
D. Ввести утеротонічні засоби
E. Вичікувальна тактика

14. Минуло 30 хвилин після народження плода. Ознаки
відділення плаценти позитивні. Плацента не виділяється.
Почалася кровотеча. Назвіть причину кровотечі:
A. Затримка посліду в матці
B. Травми пологових шляхів
C. Розрив матки
D. Затримка дольки посліду в матці
E. ДВС-синдром



Кровотечі в ІІІ періоді пологів 

15. Послідовий період триває 30 хвилин. Кровотечі та зовнішніх
ознак відшарування плаценти немає. Що повинна зробити
акушерка з метою надання невідкладної допомоги?
A. Провести ручне відокремлення і видалення плаценти
B. Виміряти АТ
C. Гістероскопія
D. Кесарський розтин
E. Ввести  спазмолітики

16. У роділлі Н., через 15 хвилин  після народження дитини
з’явилися інтенсивні кров’янисті виділення із статевих шляхів.
Ознаки відокремлення  плаценти - негативні. Які першочергові дії
в даному випадку?
A. Підготування жінки до ампутації матки
B. Підготування жінки до негайної лапаротомії
C. Ввести кровоспинні засоби
D. Ручне відділення та видалення плаценти
E. Ввести утеротонічні засоби

17. Ви акушерка пологового залу, асистуєте під час виділення
відділеної плаценти прийомом Креде-Лазаревича. Що
попередньо необхідно провести з метою профілактики вивороту
матки?
A. пудендальна анестезія
B. введення 10 ОД окситоцину п/ш
C. введення токолітика в/м
D. ввести  постійний катер у сечовий міхур
E. зовнішній масаж матки

18. Яка тактика при кровотечі в послідовому періоді при не
відшарованій плаценті?
A. Ручне відокремлення та видалення посліду
B. Притиснення черевної аорти
C. Кюретаж стінок порожнини матки
D. В/м окситоцин
E. Масаж матки через передню черевну стінку
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19. У першороділлі у послідовому періоді через 15 хв. ознаки
відокремлення плаценти позитивні. При потуживанні послід не
виділяється. Який із способів виділення посліду зовнішніми
прийомами може бути найбільш фізіологічним і досить
ефективним?
A. Креде-Лазаревича під наркозом
B. Абуладзе
C. Гентера
D. Креде-Лазаревича
E. Епштейна

20. Третій період пологів. Ознаки Кюстнера-Чукалова, Клейна,
Альфельса позитивні. Після потужування плацента не
народжується. Акушерська тактика:

1) Очікувати 30 хвилин до завершення ІІІ періоду пологів
B. Запропонувати роділлі потужитися.
C. Використовувати зовнішні прийоми виділення посліду
D. Надати наркоз
E. Використовувати ручне відокремлення плаценти і виділення 
посліду 

21. Роділля 25 років народила живого доношеного хлопчика,
масою 3600 г. Пройшло 15 хвилин послідового періоду. Ознак
відокремлення посліду та кровотечі з пологових щляхів немає.
Яка максимальна тривалість послідового періоду в цьому
випадку?
A. 40 хвилин
B. 30 хвилин
C. 45 хвилин
D. 15 хвилин
E. 60 хвилин

22. При огляді плаценти, що народилась, встановлено наявність
дефекту 2х3 см. Кровотечі немає. Визначте тактику ведення
породіллі:
A. Зовнішній масаж матки
B. Нагляд за породіллею
C. Ручна ревізія порожнини матки
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D. Призначення утеротоніків.
E. Інструментальна ревізія порожнини матки

23. Яку операцію виконують при виявленому дефекті часточки
посліду відразу після пологів?
A. Масаж матки на кулаці
B. Інструментальну ревізію порожнини матки
C. Ручну ревізію порожнини матки
D. Ручне відокремлення посліду
E. Амніотомію

24. Акушерка на ФАПі веде ІІІ період строкових пологів. Яких
заходів слід ужити при кровотечі в пологах, якщо плацента
відокремилася, а послід не виділяється.
A. Увести утеротонічні засоби
B. Виконати зовнішній масаж матки
C. Здійснити ручне відокремлення плаценти
D. Застосувати метод Абуладзе або Креде - Лазаревича
E. Накласти шов за Лосицькою

25. Ваша тактика при затримці частки плаценти у матці за умови
самостійного ведення пологів:
A. Ввести ліки, що скорочують м’язи матки
B. Виконати ручну ревізію матки, масаж
C. Виміряти АТ
D. Оглянути родові шляхи
E. Виконати зовнішній масаж матки

26. Третій період пологів. Роділля дала проінформовану
письмову згоду відносно активної тактики ведення третього
періоду пологів. З першої хвилини після народження плода
акушерка діє наступним чином:
A. Вводить внутрішньом’язево 10 од. окситоцину
B. Проводить тракцію за пуповину
C. Проводить масаж дна матки через передню черевну стінку
D. Перетискає та перерізає пуповину
E. Здійснює катетеризацію сечового міхура.
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27. Що є показанням до проведення операції ручного відділення
та виділення посліду?
A. затримка посліду в порожнині матки більше 30 хв
B. при розвитку кровотечі, що перевищує 100 мл
C. затримка дольок плаценти
D. сумнів у цілісності посліду
E. кровотеча у послідовому періоді, яка не перевищує 200 мл

28. Роділля в III періоді пологів. Пройшло 35 хв, послід
відшарувався. Що необхідно зробити. Видалити послід методом:
A. Чукалова
B. Гентера
C. Абуладзе
D. Штрасмана
E. Креде-Лазаревича

29. Породілля К., 22 років, народила доношену дитину. Послід
народився самостійно. При огляді плаценти акушерка помітила
відсутність її частки. Крововтрата - 250 мл і триває. Яку допомогу
повинна надати акушерка?
A. Ручна ревізія порожнини матки
B. Налагодити інфузію 0,9% розчину натрію хлорида
C. Ввести окситоцин
D. Зовнішній масаж матки
E. Ввести дицинон

30. Послідовий період триває 30 хвилин. Ознаки відокремлення
плаценти - відсутні, кровотечі немає. Що повинна зробити
акушерка з метою надання невідкладної допомоги?
A. Ввести утеротоніки
B. Провести ручне відділення та видалення  плаценти
C. Ввести спазмолітики
D. Покласти холод на низ живота
E. Виміряти АТ
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31. Послід народився. Огляд посліду розпочинають з:
A. Материнської поверхні плаценти
B. Огляду оболонок
C. Плодової поверхні плаценти
D. Вимірювання і зважування плаценти.
E. Виявлення обірваних судин, які відходять від краю плаценти

32. Роділля 24 років народила дівчинку вагою 3200 г. Через 15
хвилин народився послід. При його огляді акушерка звернула
увагу на обірвану судину по краю плаценти. Назвіть операцію,
яку  повинна  здійснити акушерка у даному випадку.
A. Екстирпація матки
B. Ручна ревізія стінок порожнини матки
C. Інструментальна ревізія стінок порожнини матки
D. Ручне відшарування плаценти
E. Ампутація матки

33. Ви акушерка пологового відділення, надаєте допомогу при
пологах. У роділлі через 30 хвилин після народження дитини
ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл.
Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?
A. застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревичу
B. застосувати зовнішній прийом  по Гентеру
C. запропонувати роділлі потужитись
D. ввести в/в 1 мл окситоцину
E. провести ручне виділення посліду

34. Ранній післяпологовий період, почалась кровотеча. При
огляді плаценти виявлено дефект двох часточок і оболонок. Яка
подальша тактика в даному випадку?
A. Покласти холод на низ живота
B. Зовнішній масаж матки
C. Ввести кровоспинні засоби
D. Інструментальна ревізія порожнини матки
E. Ручне обстеження порожнини матки
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35. У роділлі 24 років 30 хв. тому народилася дитина вагою 4200
г. Ознаки відділення плаценти відсутні. Крововтрата досягла 250
мл. Яку допомогу має надати акушерка?
A. Ввести кровоспинні засоби
B. Ввести скорочуючі засоби
C. Провести ручне відшарування та виділення посліду
D. Видалити послід по Абуладзе
E. Видалити послід по Креде-Лазаревичу

Кровотечі в ІІІ періоді пологів. Відповіді: 

1) - E;

2) - E;

3) - A;

4) - C;

5) - A;

6) - A;

7) - C;

8) - D;

9) - E; 

10) - B;

11) - B;

12) - E;

13) - C;

14) - A;

15) - A;

16) - D;

17) - E;

18) - A; 

19) - B;

20) - C;

21) - B;

22) - C;

23) - C;

24) - D;

25) - B;
26) - A;

27) - A; 

28) - C;

29) - A;

30) - B;

31) - A;

32) - B;

33) - C;

34) - E;

35) - C; 




