
Акушерство та гінекологія  

https://youtu.be/678UCCLpjjo   

Первинний туалет новонародженого. Практична маніпуляція. Методична розробка. 

Кафедра акушерства та гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького 

https://youtu.be/ONKPmywNJVE   

Огляд шийки матки в дзеркалах. Практична маніпуляція. Методична розробка. 

Кафедра акушерства та гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького 

https://youtu.be/8geTGwv2A2I   

Прийоми Леопольда. Практична маніпуляція. Методична розробка. Кафедра 

акушерства та гінекології ЛНМУ імені Данила Галицького 

https://youtu.be/RcKy5KLU7C8   

Ручне відділення плаценти та видалення посліду. Практична маніпуляція.  

Методична розробка. Кафедра акушерства та гінекології ЛНМУ імені Данила 

Галицького  
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Внутрішня медицина  

https://youtu.be/h8-qGeZh6yU   

Ендоскопічне обстеження. Методична розробка. Кафедра внутрішньої медицини  

№1 ЛНМУ імені Данила Галицького 

 https://youtu.be/4Iv6bO2K2p4  

Ехокардіографічне обстеження. Методична розробка. Кафедра внутрішньої 

медицини №1 ЛНМУ імені Данила Галицького 

 https://youtu.be/ORhL79i-Mxo  

Echocardiographic examination. Методична розробка. Кафедра внутрішньої медицини  

№1 ЛНМУ імені Данила Галицького  

https://youtu.be/VMD-WYnWaUM  

Endoscopic examination. Методична розробка. Кафедра внутрішньої медицини №1  

ЛНМУ імені Данила Галицького  

 

 

 

https://youtu.be/h8-qGeZh6yU
https://youtu.be/h8-qGeZh6yU
https://youtu.be/h8-qGeZh6yU
https://youtu.be/h8-qGeZh6yU
https://youtu.be/4Iv6bO2K2p4
https://youtu.be/4Iv6bO2K2p4
https://youtu.be/ORhL79i-Mxo
https://youtu.be/ORhL79i-Mxo
https://youtu.be/ORhL79i-Mxo
https://youtu.be/ORhL79i-Mxo
https://youtu.be/VMD-WYnWaUM
https://youtu.be/VMD-WYnWaUM
https://youtu.be/VMD-WYnWaUM
https://youtu.be/VMD-WYnWaUM


 

    

Педіатрія  

  

https://youtu.be/2BB7TLvlw1M   

Методична розробка Gerasymov S.V., Matsyura O.I. "Multimedia presentation of a 

sequence case pneumonia-febrile seizures-anaphylaxis-basic life support at simulation 

center setting", Lviv, 2021  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ikgd2hh0eYQ  

Neonatal Resuscitation. Методична розробка. Кафедра педіатрії №2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Z-z4g-fSnM  

Реанімація  новонароджених.  Методична  розробка.  Кафедра  педіатрії  №2  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  
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Хірургія  

https://youtu.be/1COOKGtmZb4  

Встановлення назогастрального зонда. Практична маніпуляція. Методична 

розробка. Кафедра хірургії №1 ЛНМУ імені Данила Галицького  

https://youtu.be/ORSFNGhaqYE  

  

Методи тимчасової зупинки кровотечі. Практична маніпуляція. Методична 

розробка. Кафедра хірургії №1 ЛНМУ імені Данила Галицького  

  

https://www.youtube.com/watch?v=q7lUBU7khnc   

  

Вакуумна шина. Фіксація при переломі кісток гомілки. Методична розробка 

кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ij0VqKOJ2OM   

  

Вакуумна шина. Фіксація при переломі кісток передпліччя. Методична розробка 

кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0DUTCLUcdBo  
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Вакуумна шина. Покази, протипокази, переваги iммобiлiзацii. Методична розробка 

кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького  


