
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Кафедра медсестринство 

 

Зоря Б.П. 

 

   

 

ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА 

 

Методичні вказівки 

 

для виконання практичних робіт 

 

студентами денної  форми навчання 

 

спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Лікарські засоби, що впливають на тонус і скоротливу 

активність міометрія.    

 

 

 

План. 

 

 

1. Засоби, що посилють скоротливу активнiсть мiометрiя (утеротонiки). 

 

2. Засоби, якi знижують скоротливу активнiсть мiометрiя (токолiтики). 

 

3. Засоби, що пiдвищують переважно тонус мiометрiя. 

 

4. Засоби, якi застосовують для збереження вагітностi у раннi термiни. 

 

 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

 

 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

 

 

1. Якi групи i препарати застосовують для стимуляцiї пологiв? 3робiть 

фармакотерапевтичний аналiз окремих представникiв. 

 

2. Назвiть токолiтичнi засоби та охарактеризуйте iхнiй вплив на 

мiометрiй. 

  

3. 3 якою метою i чому використовують препарати, що пiдвищують 

тонус мiометрiя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести: 

 

 

 

1. Для стимуляцiї скорочень матки (пологiв) можна 

використовувати:  

 

а) метилергометрин, ерготал; 

б) магнiю сульфат; 

в) окситоцин, динопрост;  

г) прогестерон, туринал; 

д) партусистен, сальбутамол. 

 

2. У породiллi термiн вагiтностi 41-42 тиж. Їй почали вводити 

фолiкулiн для стимуляцiї пологiв. Визначте препарат, який будуть 

вводити в подальшому: 

 

а) прогестерон;  

б) окситоцин; 

в) магнiю сульфат;  

г) туринал; 

д) ергометрину малеат. 

 

3. У породiллi почалась пологова дiяльнiсть, але шийка матки 

спазмована, не розкривається. Якi засоби призначить лiкар для 

усунення спазму: 

 

а) атропiну сульфат, но·шпа;  

б) окситоцин, пiтуїтрин; 

в) метилергометрин, ерготал;  

г) прогестерон, естрон; 

д) магнiю сульфат? 

 

4. У пацiєнтки (термiн вагiтностi 32 тиж.) виникли сильний бiль у 

животi i перейми. Iї термiвово було госпiталiзовано в 

акушерсько·гiнекологiчне вiддiлення з дiагнозом •передчасна пологова 

дiяльнiсть. Назвiть препарати, якi можуть бути використанi для 

збереження вагiтностi: 

 

а) окситоцин, пiтуїтрин; 

б) магнiю сульфат, партусистен;  

в) динопрост, динопростон; 

г) промедол, прозерин;  

д) сигетия, ергометрин. 



5. У пацiєнтки виникла необхiднiсть стимуляцiї пологової 

дiяльностi. Проба на окситоцин виявилася негативною. Якi препарати 

будуть використанi у цьому випадку: 

 

а) пiтуїтрин;  

б) промедол;  

в) динопрост; 

г) метилергометрин; 

д) магнiю сульфат? 

 

6. Вагiтнiй призначене крапельне введення окситоцину. З якою 

початковою швидкiстю необхiдно вводити цей засiб: 

 

а) 1-2 краплi за 1 хв; 

б) 8-10 крапель за 1 хв; 

в) 15-20 крапель за 1 хв; 

г) 20-40 крапель за 1 хв; 

д) 50 крапель за 1 хв? 

 

7. Породiллi призначено ерготал по 1 таблетцi 2-3 рази на день. На 

звiть проблему пацiентки: 

 

а) зупинка передчасних пологiв;  

б) стимуляцiя пологiв; 

в) зупинка кровотечi пiсля пологiв;  

г) усунення спазму шийки матки;  

д) збереження вагiтностi. 

 

Задачi 

 

1. Складiть рецептурний пропис на: 

 

- окситоцин; 

- динопрост; 

- магнiю сульфат; 

- ергометрину малеат; 

- спирт етиловий. 


