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Кроссворд по предмету "акушерству"  на тему "Акушерськi кровотечi (укр.)"
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По горизонтали
1. Група патологiчних кровотеч з матки та iнших органiв репродуктивної системи, пов'язанi з виконанням дiтородної функцiї, пiд час вагiтностi, пiд час пологiв, в послiдовно i ранньому пiсляпологовому перiодах. Вони займають одне з перших мiсць в списку причин материнської i перинатальної смертностi.
3. Головною ознакою шийкової вагйтностi є?
4. Аномальне прикрiплення i розташування плаценти над внутрiшнiм зiвом або в безпосереднiй близькостi вiд нього, перед передлежачої частиною плода.
5. Наслiдок нерiвного скорочення матки в III перiодi пологiв?
6. При якому предлежаннi плаценти операцiї кесаревого розтину абсолютно показана?
7. Матково-плацентарна апоплексiя по автору?
9. Яка причина кровотечi у послiдовий та раннiй пiсляпологовий перiоди?
10. Якщо натиснути на черевну стiнку i вiдразу забрати руки, то при цьому виникає сильний бiль, при перерванiй трубнiй вагiтностi симптом позитивний, який це симптом?
11. Назвiть першу стадiю ДВЗ синдрому
13. Яке захворювання може виникнути в результатi затримка в порожнинi матки клаптикiв плаценти або оболонок?
14. Пiсля дбайливого масажу матки передньо-черевну стiнку двома руками беруть в подовжню складку i пропонують породiллi потужитись.Це метод?
16. Як називається проведення пологiв за допомогою порожнинної операцiї, при якiй новонароджений витягується через розрiз на матцi.
17. Притисняння матки i судин для зупинки кровотечi здiйснюється за методом?
19. При незначних крововидiленнях, закритiй шийцi матки, цiлком задовiльному станi вагiтної, що призначають?
20. Операцiя, яка полягає у перенесеннi певної кiлькостi кровi або компонентiв кровi вiд донора до реципiєнта?
21. Якi препарати протипоказаннi при передлежаннi плаценти, або при пiдозрi?
23. Як називається кровотеча у послiдовий перiод, бiльше 400 мл
24. Внаслiдок порушення яких механiзмiв вiдбувається патологiчна кровотеча у послiдовий перiод

По вертикали
2. Чим супроводжується затримка в порожнинi матки часток плаценти або оболонок?
4. своєрiдне змiна ворсинчатой ??оболонки, в основi якого лежить переродження ворсин хорiона?
8. У разi вiдшарування плаценти ближче до її центральної частини утворюється?
12. Фактор ризику ПВНРП?
15. Як називається кровотеча у послiдовий перiод, до 400 мл
18. Що виникне як наслiдок кровотеч, що повторюються?
22. Що вводять для профiлактики гiпотонiчної кровотечi пiсля операцiї внутрiшньовенно капельно?

