मुजी अभ्मावक्रभ तत
ृ ीम लऴष

प्रसत
ू ीतंत्र व स्त्त्रीरोग
200 गण
ु (प्रत्येक पेपरचे 100 गण
ु )

प्रात्यक्षिक-100 गण
ु

ससद्ांत -200 तास

प्रात्यक्षिक-100 तास
पेपर -१ प्रसत
ू ीतंत्र
भाग-अ

ववषयाचा पररचय
स्त्त्री शायीर ववज्ञान
स्त्री मा ळब्दाची उत्ऩत्ति,आतषललश आणण स्त्तन्मलश स्त्रोताॊसव, त्र्मालताषमोनी,
स्त्रीत्तलसळष्टऩेळी, भभष।

स्त्रीळयीययचना ल प्रजननप्रणारी चे ळयीयळास्त्र. (फाह्म आणण अॊतगषत जननेंद्रिमाचे
अलमल)।श्रोणणयचना लणषन आणण त्माचे प्रवलात भशत्त्ल.
लमोबेदेन स्त्री वॊसा
रजोववज्ञान
यज, आतषल आणण प्रथभ यजोदळषन, यजस्त्लराचमाष माॊचे लणषन. ऋतुभती रषणे,

ऋतुभतीचमाष, ऋतक
ु ार, प्रथभयजोदळषन, भासवकऩाऱी आणण अॊत्स्राली ग्रॊथीद्लाये
त्माॊचे ननमभन, ओव्हह्मर
ु ेळन - वॊकल्ऩनेचे गबषधायणेत भशत्त्ल
स्त्रीळक्र
ु लणषन
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गभभववज्ञान
अ)गबाषळम ऩरयबाऴा,गबाषधानत्तलधी, गबाषलक्राॊती, गबषवॊबलवाभग्री,

गबषकयबाल, गबाषचे ऩाॊचबौनतकत्ल, गबाषची भावानभ
ु ासवक लध्
ृ दी, गबषऩोऴण,
गबाषळमस्त्थ गबषस्स्त्थती, गबाषची लि
ृ ी, स्स्त्थती, आवन
अऩया, गबषनासबनाडी, जयाम,ू उल्फ

यचना, त्तलकाव, अऩयाकामष, गबषनासबनाडी,गबोदक
जयाम-ु अऩयात्तलकृती

गबषसरॊगोत्ऩती, गबषस्त्मअलमल उत्ऩिी, गबषलणोत्ऩिी, गबषत्तलकृती
गसबषणीववज्ञान
अ) वद्मोगद्रृ शतगबाषची रषणे, व्हमक्तगबाषची रषणे, ऩव
ु ॊलनत्तलधी
गसबषणीननदान

फ) गसबषणीव्हमलस्त्था: गसबषणीऩरयचमाष, गबोऩघातकयबाल, दौरृद, एन्टीनेटरकेअयऩयीषा, तऩावण्मा आणण चचककत्वा

क) गबषव्हमाऩद: ननदान, वॊप्रास्तत आणण चचककत्वा, गबषस्त्राल आणण गबषऩात,
गबषळोऴ-उऩत्तलष्टक, नागोदय, उऩळष्ु कक, रीनगबष, अॊतभत
षृ गबष, यक्तगुल्भ,
फशुगबषता

ड) गबषऩात,आयएच ्-अवॊगतता

कायणे, रषण, उऩिल आणण चचककत्वा

गबाषलस्त्थीम ट्रोपोब्रास्स्त्टक न्मओ
ू तरावीमाज, गबाषळमेतय गबषधायणा, आम मज
ू ी
आय, इॊट्रामट
ु े याईन गबाषचा भत्ृ म,ू फह्लऩत्मता
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गसबषणी व्यापद
अ) ह्रराव, च्छदी, अरुची, अतीवाय, त्तलफॊध, अळष, उदालतष, ळोथ, ऩरयकनतषका, लैलण्मष,
कॊडु, ककक़्हीव, ऩाॊडू आणण काभरा, भक्कर

फ) कॉभन एरभें ट्व ऑप प्रेगनेंवी:- शाईरयस्त्क प्रेगनेंवी, इभेसवव ग्रॎत्तलडेयभ,

जेस्त्टे ळनर एनीसभमा, जेस्त्टे ळनर शामऩयटें ळन, जेस्त्टे ळनर डाईफेद्रटव, टॉस्क्वसभमाव
ऑप प्रेगनेंवी ,जॉस्न्डव,एड्व, एन्टीऩाटष भ द्रशभोये ज (प्रवलऩल
ू ष यक्तस्त्राल
) कायणे, नैदाननक लैसळष्ट्मे, उऩिल आणण चचककत्वा
भाग ब
प्रसव ववज्ञान
अ) प्रवल ऩरयबाऴा, प्रवलशे तु, प्रवलकाऱ, वनु तकागाय ननभाषण, वॊग्रशणीम िव्हम,
वनु तकागाय प्रलेळत्तलचध।

फ)प्रवलालस्त्था; प्रजानमनी / उऩस्स्त्थतप्रवला / आवन्नप्रवला रषणा, आत्तल,
प्रवलऩरयचमाष, जातभारऩरयचमाष

क) प्राकृतप्रवल - व्हमाख्मा, ळयीयकक्रमा त्तलसान ल प्रवलप्रकक्रमा, प्रवल दे खये ख ल
व्हमलस्त्थाऩन, त्तऩक्टोग्राभ, त्तलटऩछे द, नलजातसळळू ऩरयचमाष
प्रसव व्यापद
अ) गबषवॊग, मोननवॊलयण, अऩयावॊग, भढ
ु गबष-ऩरयबाऴा, ननदान, प्रकाय आणण
चचककत्वा
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फ)इन्डक्ळन एॊड ऑग्भें टळन ऑप रेफय ,गबाषळमग्रीला डीस्त्टोसवमा, वेपॎरोऩेरत्तलक

डडस्त्प्रोऩोयळन, त्तलरॊबफतप्रवल, अकारप्रवल ,कारातीतप्रवल , पीटर डडस्त्ट्रे व,असवस्त्टे ड
रेफय, सवझेरयमन

क) रयटें ळन ऑप तरावेंटा, ऩीऩीएच (प्रवलोिय यक्तस्त्राल) - कायणे, स्क्रननकर
लैसळष्ट्मे आणण चचककत्वा, जेनामटर ट्रै क्ट इॊज्मरू यज ड्मरू यॊग रेफय,मट
ु े याइन

इनलयजन, अम्नीओद्रटक फ्रइ
ु ड एम्फोसरझभ, गबषस्स्त्थती ऩरयलतषन(लजषन),पोवेतव
डडरीलयी, लें टोव डडरीलयी
वतू तकाववज्ञान
अ) वनू तका ऩरयबाऴा, वनु तकाकार, वनु तकाऩरयचमाष. वनू तका अलस्त्थेतीर फदर
(ळायीरयक आणण भानसवक)

वाभान्म आणण अवाभान्म तमयू ऩेरयमभ आणण त्माचे व्हमलस्त्थाऩन
फ) वनू तकायोग - वॊख्मा, वनू तकाज्लय, ळोथ आणण भक्कर
क) स्त्तन्मत्तलसान- स्त्तन्मदष्ु टी, ,स्त्तन्मषम ,स्त्तन्मलद्
ृ धी – त्माॊची कायणे, रषणे
आणण चचककत्वा

ड) प्रवनू तळास्त्रातीर आऩत्कारीन काऱजी
इष्ट – स्त्तन, स्त्तन्मऩयीषा, स्त्तन्मवॊऩत@.
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भाग -2 स्त्त्रीरोग
भाग-अ
आतभवव्यापद
अ) आतभव िमलद्
ृ चध, अष्टातभवदष्ु टी रषणे, चचककत्वा
अवग्ृ दय रषणे, वॊप्रास्तत ल चचककत्वा

फ) भासवकऩाऱीचे त्तलकाय- अभेनोऱ्शीमा, शामऩोभेनोऱ्शीमा, ऑसरगोभेनोऱ्शीमा,
डडस्त्भेनोऱ्शीमा, गबाषळमाचा अवाभान्म यक्तस्त्राल

योनीव्यापद

वॊख्मा, ननदान, रषणे, चचककत्वा ल उऩिल

एॊडोभेद्रट्रओसवव, पामब्रोइड मट
ु े यव, जेनामटर प्रोल्मातव , ये ट्रोव्हशटे ड मट
ु े यव, ऩेस्ल्लक
इन्पेक्ळन

वलाषइकर ईयोजन, ऩेस्ल्लक ईन्फ्राभेट्री डीसवजेव
वंध्यत्व: प्रकाय, ननदान, चचककत्वा
मोनीकॊद, मोनी-अळष, ग्रॊथी, अफद
ुष

रैंचगक वॊक्रभण, एचआमव्हशी, एड्व, प्रनतफॊधात्भक उऩाम
भेनोऩॉज – यजोननलि
ृ ी दयम्मानचे फदर , यजोननलि
ृ ी सवॊड्रोभ, व्हमलस्त्थाऩन.
कन्जेनामटर भारपॉभेळन्व ऑप पीभेर जेनामटर ट्रै क्ट
ळक्र
ु त्तलसान :ष म-लद्
ृ चध, दष्ु टीशे त,ु रषणे

आणण चचककत्वा

बफनाइन एॊड भैसरग्नेंट ट्मभ
ू य ऑप जेनामटर ट्रै क्ट
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भाग-ब
स्त्तनरोग

अ) स्त्तनकीरक:- ननदान, रषणे ,चचककत्वा, स्त्तनग्रॊथी, स्त्तनत्तलिधी, स्त्तनळोफ़,
भॎस्त्टामटीव,

ब्रेस्त्ट अॎफवेव , गॎरॎक्टोसवर :-शे त,ु ननदान, रषणे ल उऩिल

फ) स्त्थाननक चचककत्वा
स्त्नेशन, स्त्लेदन, उियफस्त्ती, त्तऩच,ु लती, रेऩन, धऩ
ू न, धालन, दशन , षायकभष मा वलष
प्रकक्रमाॊचे प्रात्मक्षषक सान तवेच अशषतेवश उऩिल आणण चचककत्वा

शस्त्त्रकमभ

 वस्जषकर प्रकक्रमा: त्माॊची अशषता-अनशषता - गबाषळमभख
ु दह्नकभष,

गबाषळम ग्रीला त्तलस्त्तनृ तकयण ल रेखन ळस्त्रकभष ,पीभेर वस्जषकर
स्त्टयराइजेळन

 ऩॎऩ स्स्त्भमय च्मा अशषता आणण प्रकक्रमेचे सान. एॊडोभेद्रट्रमर फामोतवी एॊड
इॊटयत्तप्रटे ळन ऑप रयऩोट्षव

 स्त्रीयोग वॊफॊचधत प्रभख
ु औऴचध ,प्रवनू त ल स्त्रीयोग चचककत्वा उऩमोगी मॊर
ळस्त्र ऩरयचम



व्हमाचधत्तलननश्चम उऩाम (इॊव्हशे स्त्टीगेटील ल डामग्नोस्स्त्टक एड्व)

 गबषननयोधक उऩाम

 ऩरयलाय ननमोजन, प्रजनन ल फार आयोग्म वेला, एड्व / एचआमव्हशी

ननमॊरण कामषक्रभ, भाता-फार वॊगोऩन , ऩी एन डी टी कामदा, एभटीऩी
कामदा आणण वध्माचे याष्ट्रीम कामषक्रभ ल त्माॊचे भशत्त्ल

 प्रवनू ततॊर आणण स्त्रीयोगाभधे वाभान्मत् लाऩयल्मा जाणाऱ्मा आमल
ु ेद्रदक
आणण अरोऩॎचथक औऴधाॊचे सान
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 प्रवनू तळास्त्रातीर आणण स्त्रीयोगातीर अॎरोऩॎथी औऴधाॊचे पाभाषकोथेयऩीद्रटक्व
 स्त्रीयोग आणण प्रवनू ततॊरात ये कॉडष ठे लणे (नैनतक आणण त्तलधीलैद्मकीम
भद्
ु माॊफाफतचे ये कॉडष ठे लणे)

रॎ प्रोस्त्कोऩी, द्रशस्त्टे योस्त्कोऩी, द्रशस्त्टीयोवॉल्पीॊगोग्रापी, मए
ू वजी, एक्व-ये , कोल्ऩोस्त्कोऩी,
ग्रीलाफामोतवी, ग्रन्थी एलभ ग्रॊथी ननशषयण वाभान्म सान (भामोभेक्टॉभी,
द्रशस्त्टये क्टॉभी)

क्लऱतनकऱ प्रसशिण - ओबस्त्टे ट्रिक कौशल्ये
स्त्लतॊरऩणे कयणे

1.गसबषणी ल स्त्रीयोग त्तलऴमक रुग्णाॊचा इनतशाव घेणे आणण तऩावणी कयणे.

२. गबषधायणेचे ननदान, गबषधायणेचा कारालधी जाणन
ू घेणे , प्रवल वरू
ु झाल्माचे
ननदान कयणे.

.3 प्रवल प्रकक्रमेच्मा प्रगतीचे ऩयीषण कयण्मावाठी, ऩाटोग्राभ तरॉट कयण्माव वषभ
4. दशा प्रवल ननयीषण

5.प्रवल त्तलकृतीॊचे ननदान कयणे आणण रुग्ण वॊदसबषत कयण्माफाफत ननणषम घेणे.
6. प्रवलाच्मा आत्मानमक अलस्त्थेत प्रथभोऩचाय प्रदान कयण्माव वषभ
7. ऩोस्त्टऩाटष भ चे उऩिल ओऱखणे.

8.स्त्तनऩान कयलण्माव वभऩ
ु दे ळन ल प्रोत्वाशन दे णे.

9. ५ गसबषणी रुग्णा, ५ प्रवालोत्वक
ु ा रुग्णा आणण ५ वनु तका रुग्णा माॊचे रुग्ण
इनतशाव घेणे ल नोंदी ठे लणे.

वशाय्मक-डी एॊड वी, डी अॉड ई, वीझेरयमन वेक्ळन.
स्त्वतंत्रररत्या कामगगरी करण्यासाठी गाइनकोऱॉक्जकऱ कौशल्ये:

1. स्त्रीयोग त्तलऴमक रुग्णाॊचा इनतशाव घेणे आणण तऩावणी कयणे.

2. 10 स्त्रीयोग रुग्णाॊची रुग्णऩरके ल नोंद, 5 स्त्रीयोग त्तलऴमक चचककत्वाकभे, 3

मोननभागाषचा स्स्त्भमय घेणे, मोननभागाषतीर अत्मॊत आतल्मा बागातीर त्तऩचू तऩावणे.
3. स्त्थाननक चचककत्वाचे प्रात्मक्षषक सान

4.ककयकोऱ स्त्रीयोग चचककत्वा कभाषचे ननयीषण आणण प्रात्मक्षषक सान
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5.वस्जषकर चचककत्वा कभाषचे ननयीषण

6. ळल्मचचककत्वा उऩकयणाॊची ओऱख, लाऩय आणण सान

7. नवफॊदीच्मा ऩद्धतीचे ननयीषण, एभटीऩी, ळस्त्रकक्रमा: द्रशस्त्टे येक्टॉभी, ऊपोये क्टॉभी
प्रात्यक्षिक गुणाॊची त्तलबागणी

1. केव टे ककॊग - 2 केवेव : दीघष रुग्णऩरक

३० गुण आणण रघु रुग्णऩरक २०

गुण ( एक प्रवत
ू ी आणण एक स्त्रीयोग ) ---- 50 गुण
२

ळस्त्र , औऴचध आणण भॉडेर---------------------------10 गुण

3. वाभान्म भौणखक ऩयीषा-----------------------------------20 गुण
4. ये कॉडष -२- (एक प्रवत
ू ी, एक स्त्रीयोग) -----------------10 गुण
-----------------------------------------एकूण----------90 गण
ु
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