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1. У першороділлі 24 років у другому періоді пологів 

визначається куполоподібне випинання промежини, набряк 
тканин, блідість шкіри. Назвіть операцію, яку необхідно 
здійснити для попередження розриву промежини. 
A. Епізіотомія 
B. Спондилотомія 
C. Амніотомія 
D. Краніотомія 
E. Клейдотомія 
 

2. Породілля 28 років, пологи І, термінові. На другу добу 

з’явились скарги на біль в ділянці симфізу, що підсилюються 
під час рухів. При пальпації лонного зчленування 
виявляється біль та щілина між лонними кістками 
завширшки 0,8 см. Показники крові та сечі без патологічних 
змін. Яке найбільш ефективне лікування. 
A. Лікування у травматологічному відділенні 
B. Металоостоесинтез 
C. Іммобілізація у гамаку, знеболюючі засоби 
D. Корсет на 6 міс. 
E. Гіпсова пов’язка на ділянку таза 
 

3. Через 10 хвилин після народження плода народилася 

плацента з усіма дольками та оболонками.  При огляді в 
дзеркалах виявлено глибокий розрив промежини до 
зовнішнього сфінктера заднього проходу, задньої стінки 
піхви. Поставити діагноз: 
A. Розрив промежини ІІІ ст 
B. Розрив промежини І ст 
C. Розрив шийки матки 
D. Розрив стінки піхви 
E. Розрив промежини ІІ ст 
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4. Під час пологів трапився розрив промежини з 
ушкодженням стінки прямої кишки. Ваш діагноз? 
A. Розрив промежини ІV ступеня. 
B. Розрив промежини ІІІ ступеня. 
C. Травма промежини. 
D. Розрив промежини І ступеня. 
E. Розрив промежини ІІ ступеня. 
 

5. Довжина розриву шийки матки ІІ ступеня: 

A. Розрив доходить до склепіння 
B. До 2 см 
C. Понад 2 см, але розрив не доходить до склепіння 
D. До 3 см 
E. Розрив переходить на склепіння 
 

6. Які тканини пошкоджуються в пологах при розриві 
промежини І ступеня: 
A. Задня стінка піхви 
B. Слизова оболонка стінки прямої кишки 
C. Шкіра промежини 
D. М'язи промежини 
E. Задня спайка 
 

7. Породілля 18 років в ранньому післяпологовому періоді 

скаржиться на біль у правій статевій губі. При огляді у 
ділянці правої статевої губи виявлено припухлість 
синюшного забарвлення, пальпація болюча. Назвіть 
першочергові дії для попередження ускладнень. 
A. Міхур з льодом 
B. Зігріваючий компрес 
C. Спринцювання піхви 
D. Грілка 
E. Мазевий тампон з маззю Вишневського 
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8. Породілля 28-ми років на ІІ добу після І термінових 
пологів скаржиться черговій акушерці на біль у ділянці 
симфізу, що посилюється при рухах. Об'єктивно при огляді 
пологових шляхів в дзеркалах: шийка матки ціла, слизова 
оболонка піхви без пошкоджень, промежина ціла. При 
пальпації лонного зчленування виявляється щілина між 
лонними кістками завширшки 0,8 см. Визначається біль при 
пальпації. Показники крові та сечі без патологічних змін. 
Назвіть основні напрямки у лікуванні породіллі. 
A. Корсет (6 місяців) 
B. Іммобілізація у гамаку на 3-4 тижні 
C. Знеболювальні засоби з подальшою антибактеріальною 
терапією 
D. Металоостеосинтез 
E. Гіпсова пов'язка на ділянку таза 
 

9. Огляд родових шляхів виявив: шийка матки і піхва цілі. В 

ділянці промежини визначається глибокий розрив шкіри 
майже до заднього проходу, задньої стінки піхви, м'язів, крім 
зовнішнього сфінкера заднього проходу. Оцініть ступінь 
розриву промежини і надайте допомогу 
A. Ушити 1 ступінь розриву промежини 
B. Ушити 3 ступінь розриву промежини 
C. Накласти стискаючу повязку 
D. Ушити 4 ступінь розриву промежини 
E. Ушити 2 ступінь розриву промежини 
 

10. На ФАПі тривають пологи у першороджалої 38 років. Таз 

нормальних розмірів, передбачувана вага плода 4000 г. 
З’явились ознаки загрожуючого розриву промежини. 
Вкажіть тактику акушерки в даній ситуації. 
A. Припинити пологову діяльність 
B. Провести вакуум - екстракцію плода 
C. Спостерігати 
D. Накласти акушерські щипці 
E. Зробити епізіотомію 
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11. Потуги 2 період. Почалася кровотеча, кров тече 
струменем. Народилася дитина, потім послід. При огляду 
дзеркалами: проворуч на шийки матки розрив тканин на 1 
см. Діагноз? 
A. Розрив піхви 
B. Розрив шийки матки I ст 
C. Розрив шийки матки II ст 
D. Розрив шийки матки III ст 
E. Розрив шийки матки I-II ст 
 

12. Акушерка пологового відділення при огляді родових 

шляхів виявила розрив шийки матки, що не доходить до 
склепіння піхви. Можливий діагноз? 
A. Розрив шийки матки 1-го ступеня 
B. Кольпорексис 
C. Розрив шийки матки 4-го ступеня 
D. Розрив шийки матки 3-го ступеня 
E. Розрив шийки матки 2-го ступеня 
 

13. Акушерка пологового відділення виявила розрив 

промежини з ушкодженням m. sphincter ani externus, стінка 
прямої кишки ціла. Можливий діагноз? 
A. Розрив промежини 3-го ступеня 
B. Розрив промежини 1-го ступеня 
C. Розрив промежини 4-ої ступеня 
D. Розрив промежини 2-го ступеня 
E. Повний розрив промежини 
 

14. Які тканини пошкоджуються в пологах при розриві 

промежини ІІІ ступеня: 
A. Шкіра промежини 
B. Слизова оболонка піхви, м'язи промежини, стінка прямої 
кишки 
C. Задня спайка 
D. М'язи промежини 
E. Задня стінка піхви 
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15. Акушерка післяпологового відділення спостерігає за 
породіллею з розривом промежини 2-го ступеня. Які 
найчастіші ускладнення при неушитих розривах 
промежини? 
A. Випадіння статевих органів 
B. Післяпологова виразка 
C. Ендометрит 
D. Бартолініт 
E. Кольпіт 
 

16. Роділля в II періоді пологів. Акушерка зауважила, що під 

час прорізування голівки плода ділянка промежини є 
блискуча, набрякла, випинає. Що необхідно зробити 
негайно? 
A. Кесарів розтин 
B. Акушерські щипці 
C. Перинеотомію 
D. Насічки на шийку матки 
E. Епізіоррафію 
 

17. У 25-річної роділлі почались інтенсивні потуги з 

інтервалом 1-2 хвилини тривалістю 50 сек. Починається 
прорізування голівки плода. Промежина, висота якої 3 см, 
зблідла. Що необхідно здійснити: 
A. Захист промежини 
B. Накласти акушерські щипці 
C. Вичікувальна тактика 
D. Епізіотомію 
E. Вакуум екстракцію плода 
 

18. При набряку промежини на 1-2 добу після пологів 

застосовують місцево: 
A. Лід 
B. УВЧ 
C. Пластир 
D. Гірчичники 
E. Окситоцин 
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19. На промежині у II периоду пологів з`явилися зміни: 
випинання промежини, ціаноз, набряк, побіління. Про що це 
свідчить? 
A. Ригідність тканин. 
B. Неправельне ведення пологів 
C. Кінець II періоду пологів. 
D. Ознаки загрози розриву промежини. 
E. Течія пологів 
 

20. В родах відбувся розрив промежини з пошкодженням m. 

sphincter ani стінка прямої кишки ціла. Ваш діагноз: 
A. Розрив промежини І ступеня 
B. Розрив промежини ІІІ ступеня повний 
C. Розрив промежини ІІ ступеня 
D. Розрив промежини ІІІ ступеня неповний 
E. Розрив промежини самовільний 
 

21. Жінка народила дитину масою 4200 г. Перінеотомія 

ускладнилась розривом промежини ІІ ступеня. Що при 
цьому залишилось неушкодженим: 
A. Сфінктер прямої кишки 
B. М’язи тазового дна 
C. Слизова оболонка піхви 
D. Задня спайка 
E. Шкіра промежини 
 

22. Які тканини пошкоджуються в пологах при розриві 
промежини ІІ ступеня: 
A. Шкіра промежини 
B. Задня стінка піхви 
C. Слизова оболонка 
D. Задня спайка 
E. М'язи промежини 
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23. Під час народження крупного плода у роділлі ушкоджені 
шкіра промежини, стінки піхви та м’язи промежини. До якої 
операції акушерці необхідно підготувати інструменти? 
A. зашивання розриву промежини другого ступеня 
B. зашивання розриву шийки матки першого ступеня 
C. перінеотомії 
D. зашивання розриву промежини першого ступеня 
E. епізіотомії 
 

24. Після народження плода, масою 4200 г., акушерка 

виявила розрив промежини II ступеню. Яка клінічна 
картина відповідає розриву промежини ІІ ступеня: 
A. Розрив затискача прямої кишки 
B. Розрив слизової піхви 
C. Розрив задньої спайки 
D. Розрив шкіри і м’язів промежини до сфінктера прямої 
кишки 
E. Розрив слизової прямої кишки 
 

25. Довжина розриву шийки матки ІІІ ступеня: 

A. До 2 см 
B. Розрив переходить на склепіння 
C. Понад 2 см, але розрив не доходить до склепіння 
D. До 3 см 
E. До 1 см 
 

26. У пацієнтки, 32 років, з ускладненими пологами в 
анамнезі, і скаргами на витікання сечі з піхви, свербіж і болі 
в ділянці зовнішніх статевих органів при огляді в дзеркалах 
на передній стінці піхви визначається отвір нориці. Який 
додатковий метод допоможе з'ясувати хід каналу нориці? 
A. лапароскопія 
B. кульдоскопія 
C. фістулографія 
D. ректально-абдомінальне дослідження 
E. бімануального дослідження 
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Пологові травми. Відповіді: 

 
1) - A; 

2) - C; 

3) - E; 

4) - B; 

5) - C; 

6) - C; 

7) - A; 

8) - B; 

9) - E; 

10) - E; 

11) - B; 

12) - E; 

13) - A; 

14) - B; 

15) - B; 

16) - C; 

17) - D; 

18) - A; 

19) - D; 

20) - D; 

21) - A; 

22) - E; 

23) - A; 

24) - D; 

25) - B; 

26) – C. 
 

 

 

 

 

 
 


