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ІНДУКЦІЯ ПОЛОГІВ

• Механічні методи:
• Амніотомія

• Природні осмотичні дилятатори

• Синтетичні осмотичні дилятатори(Dilapan-S)

• Балонний катетер(COOC)

• Фармакологічні методи:
• Вагінальний або ендоцервікальний PGE2(Динопрстон)

• Пероральний або вагінальний PGE1(Мізопростол)

• Міфепристон (ТІЛЬКИ при внутрішньоутробній загибелі плода)

• Окситоцин

Успішно використовується у 

жінок із рубцем на матці



БАЛОННИЙ КАТЕТЕР (COOC®)



DILAPAN-S



ОКСИТОЦИН. ЧОМУ ВІН НЕ ЗАВЖДИ ПРАЦЮЄ??

• Пологи для матки за рівнем стресу = подолати Олімпійський марафон для атлета

• Всі м‘язи під час роботи, як і матка, продукують лактат

• Лактат – індикатор погано оксигенованого м‘язу, який в свою чергу призводить до 

зменшення сили маткових скорочень





AFL(ЛАКТАТ АМНІОТИЧНОЇ РІДИНИ)











БАЛОН БАКРІ(COOK®)



ПРОФІЛАТИКА СДР

• Бетаметазон 24мг

• Дексаметазон 24мг

• Після 34 тижнів можливий курс профілактики СДР при імовірному плановому 

розродженні шляхом кесарського розтину до 38 тижнів.

з 24-34 тиждень



СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПІД ЧАС КЕСАРСЬКОГО 

РОЗТИНУ

• Двостороння сальпінгектомія - для попередження раку яєчників (при технічній 

можливості)



ТАЗОВЕ ПЕРЕДЛЕЖАННЯ(LOUWEN)

• МР-пельвіометрія всім першонароджуючим із тазовим пердлежанням

• Покази до кесарського розтину:

• очікувана маса плода 3800,0 і більше

• Низька очікувана вага плода(менше 10 центилю)

• ножне передлежання плода;

• розгинання голівки плода III ступеня за даними УЗД;

• «Докази загрозливого стану плода»



МАЙСТЕР КЛАС: ВІДНОВЛЕННЯ РОЗРИВІВ 

ПРОМЕЖИНИ 3-4 СТУПЕНЯ



УМОВИ УЧАСТІ

• Підписано тристоронній Меморандуму про співпрацю між Асоціацією акушерів-

гінекологів України (ААГУ), Європейською Радою та Коледжем з Акушерства та 

Гінекології (EBCOG) та групою компаній Кусум (Kusum Healthcare Private Limited).

• Згідно із цим Меморандумом ми будемо мати змогу сприяти поширенню

європейського досвіду надання медичної допомоги жіночому населенню

• Запланована низка наукових, навчальних і практичних заходів на період протягом

найближчих 5 років. 

• Фінансування зазначених витрат приймає на себе група компаній Кусум.



www.aagu.com.ua









ГАЙНЕКС® ФОРТЕ, ГАЙНЕКС® –

РАЦІОНАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ 

ВАГІНІТІВ ЗМІШАНОЇ ЕТІОЛОГІЇ



Дякую за увагу!


