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ПАСПОРТ СТАНЦІЇ №1 

«СТАНДАРТИЗОВАНИЙ АКУШЕРСЬКИЙ ПАЦІЄНТ» 

 

1. Автори: 

Проф. Булавенко О.В.,  

Проф. Чайка Г.В., 

Проф. Коньков Д.Г., 

Проф. Дзісь Н.П., 

Проф. Таран О.А. 

Доц. Кливак В.В. 

 

2. Професійний стандарт: Складений  у відповідності та на підставі: 

Закону України про Вищу освіту (Редакція від 09.08.2019, підстава - 2745-

VIII), із змінами, внесеними згідно із Законами № 2745-VIII від 06.06.2019, 

ВВР, 2019, № 30, ст.119; 

Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова (ідентифікаційний код 02010669), Наказ 

МОЗ України № 1034 від 30.05.208р. 

Освітньо-професійної програми «Медицина», другий (магістерський рівень) 

за спеціальністю 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

кваліфікації Магістр медицини. Лікар. Наказ №1 від 30.08.2018р.; 

Освітньо-професійної програми «Педіатрія», другий (магістерський рівень) 

за спеціальністю 228 «Педіатрія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

кваліфікації Магістр педіатрії. Лікар-педіатр. Наказ №1 від 30.08.2018р.; 

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова від 26.06.2019 р; 

Стандарту вищої освіти України, магістр, спеціальність 222 Медицина від 

25.06.2018р; 

Стандарту вищої освіти України, магістр, спеціальність 228 Педіатрія від 

25.06.2018р; 

Робочої програми навчальної дисципліни кафедри акушерства і гінекології 

№1 «14.01.01 - Акушерство та гінекологія» за спеціальністю 222 

«Медицина», від 29.08.2019р. 

 

Має за мету проведення: 

Організації та проведення планового диспансерного спостереження 

жіночого населення. Встановлення діагнозу жінкам в період вагітності й в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n1418


післяпологовому періоді на основі володіння пропедевтичної, 

лабораторними та інструментальними методами дослідження. Вибір та 

виконання лікувально-діагностичного процесу (спостереження, 

обстеження, лікування) жінкам з урахуванням встановленого діагнозу 

жінкам в період вагітності і в післяпологовому періоді.  

 

3. Компетенції що перевіряються:  

Загальні: вміти використовувати фахові знання для вирішення практичних 

ситуаціях. Вміти проводити аналіз професійної інформації, приймати 

обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання. Використовувати при 

фаховому та діловому спілкуванні та при підготовці документів рідну мову. 

Використовувати стратегії спілкування та навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, предметні): Застосування комплексу заходів, 

направлених на збереження та покращення здоров’я вагітної жінки при 

фізіологічному перебігу ґестації та при різних патологічних станах в 

акушерстві (використовувати отриману інформації для створення 

персонального алгоритму ведення клінічного випадку. Встановити попередній 

клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані 

лабораторного та інструментального обстеження пацієнтки. Вміти призначати 

патогенетичне обумовлену терапію (знати шлях, дозу, тривалість введення) 

препаратів, передбачити побічну дію препаратів та повідомити про це 

пацієнтку, визначати тактику і стратегію ведення вагітних з 

екстрагенітальною патологією (ССС, дихальна, сечовидільна, ендокринна 

системи тощо). 

 

4. Тривалість роботи на станції: до 15 хвилин 

 

 



5. Завдання: Клінічний пацієнтоспрямований сценарій має намір відтворити 

звичайний амбулаторний прийом пацієнтки в рамках стандартного 

обстеження у сімейного лікаря. Застосування комплексу заходів, 

направлених на збереження та покращення здоров’я вагітної та породіллі із 

урахуванням вимог до безпеки пацієнта. Вміти збирати анамнез, 

інтерпретувати скарги, анамнестичні дані, вітальні показники жінки та 

плода, клініко – лабораторні та інструментальні методи обстеження, 

призначати лікування, пояснити корисні властивості препаратів, що будуть 

використовуватися та їх можливий побічний ефект. Вміти інтерпретувати 

клініко-лабораторні-інструментальні результати при екстрагенітальній 

патології. Вміти скласти план обстеження та лікування (із обов’язковим 

зазначенням побічної дії препаратів на організм вагітної жінки та плода). 

Знати покази до термінації вагітності при коморбідних станах.  

 

6. Максимальна кількість балів, що може бути отримана на станції – до 

100 балів 

 

7. Обладнання: 

a) 5 стандартизованих пацієнтів відповідно до клінічного випадку (5) 

b) 5 стандартизованих медсестер 

c) результати лабораторних досліджень,  

d) г результати інструментальних досліджень,  

e) заключення даних додаткових методів досліджень відповідно до 

поставлених завдань у клінічній ситуації,  

f) 5 комп’ютерів 

g) 5 годинників з таймером 

h) 5 камер для трансляції відео та аудіо зображення з місця роботи 

студента 

 

 



8. Клінічні ситуації (сценарії):  

Загрозливий викидень 

Ранній токсикоз вагітних (надмірна блювота) 

Загроза передчасних пологів 

Грип, викликаний вірусом А(Н1N1) 

Помірна прееклампсія 

Анемія вагітних 

Гестаційний діабет 

Гестаційний пієлонефрит 

Пневмонія у вагітної, 

Гіпертонічна хвороба у вагітної 

Безсимптомна бактеріурію у вагітних 

Фізіологічна вагітність 

Багатоплідна вагітність 

 

Нормативні документи: 

1. Наказ МОЗ України № 620 від 29.12.2003 „Про організацію надання 

стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатальної допомоги в Україні"  

2. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 "Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії" 

3. Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003 Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги «Ведення нормальних 

пологів»  

4. Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про організацію 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні). 

5. 3. Наказ МОЗ України №624 від 03.11.2008 Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги «Передчасні пологи»  



6. Наказ МОЗ України №624 від 03.11.2008 Про затвердження клінічних 

протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги «Невиношування 

вагітності»  

7. Наказ МОЗ України від 06.02.2015 № 51 "Про затвердження порядку 

транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні" 

8. Клінічна настанова, заснована на доказах від 2017р. «Гіпертензивні 

розлади під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді»  

9. Наказ МОЗ України № 709 від 2 листопада 2015 року «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії» 

10. Наказ МОЗ України 08.04.2015  № 205 «Надання медичної допомоги 

жінкам з багатоплідною вагітністю» 

11. Наказ МОЗ України №503 від 25.12.2003 „Про удосконалення 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні." 

12.  Наказ МОЗ України від 02.12.2004 р. №593 «Протокол надання 

медичної допомого хворим на пієлонефрит» 

13. Діючі протоколи надання медичної допомоги : науково!мето! дичне 

видання / за редакцією С. П. Пасєчнікова. — К. : ТОВ "Доктор-Медіа", 2011. 

— 626 с. 

14. Наказ МОЗ України від 27. 12. 2007 р. № 906 «Про затвердження 

клінічного протоколу з акушерської допомоги «Перинатальні інфекції» 

15. Наказ МОЗ України від «23» листопада 2011р. № 816 «Гострий 

неускладнений цистит у жінок» 

16. Наказ  МОЗ України від 19 квітня 2011 року N 219 «Про затвердження 

форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну 

допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх 

заповнення» 

17. Наказ МОЗ України 29 грудня 2014 року N 1021 «Уніфікований 

клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та 

https://anest.vn.ua/file/transportation_pregnant_51_%2006_02_2015.pdf
https://anest.vn.ua/file/transportation_pregnant_51_%2006_02_2015.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE19296.html


третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих» 

18.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України 16 липня 2014 р. № 499 

«Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги дорослим та дітям» 

19. Наказ МОЗ України від 07.11.2009 № 813 «Про затвердження 

Алгоритму надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, 

викликаний вірусом А H1/N1» 

20. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Уніфікований 

протокол надання медичної допомоги дорослим хворим на негоспітальну 

пневмонію, негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, 

класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія та профілактика» Київ 

Національна академія медичних наук України 2016р, 108с. 


