
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Актуальні питання педіатрії,
акушерства та гінекології

 


1(11)/2013

 
  



Редакційна колегія
Банадига Н.В., Бойчук А.В., Геряк С. М., Жиляєв М.І., Маланчук Л. М.,

Павлишин Г.А., Слободян Л.М., Сміян І.С., Федорців О.Є., Франчук А.Ю., Хміль С.В.

Редакційна рада
Бегош Б.М. (Тернопіль), Беш Л.В. (Львів), Вадзюк С.Н. (Тернопіль), Венцківський Б.М. (Київ),

Гнатейко О.З. (Львів), Грищенко О.В. (Харків), Добрянський Д.О. (Львів), Жук С.І. (Київ),
Коломійцева А. Г. (Київ), Корчинський Ю.С. (Львів), Лобода В.Ф. (Тернопіль),

Макарчук О.М. (Івано-Франківськ), Маляр В.А. (Ужгород), Маркін Л.Б. (Львів),
Масик О.М. (Тернопіль), Медвідь В.І. (Київ), Нагорна В.Ф. (Одеса),

Няньківський С.Л. (Львів), Подольський В.В. (київ), Поворознюк В.В. (Київ),
Пирогова В.І. (Львів), Синицька В.О. (Тернопіль), Сорокман Г.В. (Чернівці),

Татарчук Т.Ф. (Київ), Хлібовська О.І. (Тернопіль), Юрцева А.П. (Івано-Франківськ)

Головний редактор – А. В. Бойчук
Замісник головного редактора – Л. М. Маланчук

Відповідальний секретар – Б. М. Бегош

            
             
            
   

           
 





 
 
 

  ×   
       

          
      
     

  

 

 






Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013 5

























































   



  






















  
   
































   








      
  

















        
  


   







  




   



   















Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013142

Акушерство та гінекологія

УДК 618.19-006:618.14-08987

М.О. Щербина, О.В. Мерцалова, О.І. Скорбач

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
У ЖІНОК ІЗ ПОСТГІСТЕРЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ

Кафедра акушерства та гінекології №1, ХНМУ, м. Харків

     



       


      


























   

    
   


    


   


     

    
      
  

     


 
      






  


  












   
        
 












Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013 143

Акушерство та гінекологія




     
    
   
  


      

    





   



    
  
    



    






 



    










    
      


    




   

      


   
    
         



 

       


       
 


       
      
       

       
      

   
     



  




     






   
     
   
      



       
    


    
  
     
    


    
    

     
   

     
    
 


  





    
     



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 1, 2013144

Акушерство та гінекологія

   




      




























 


