
                             

ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 5 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття:Безпліддя. Основи сексології. 

 

2.Мета проведення заняття: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Жіноче та чоловіче безпліддя. 

2.Причини та класифікація жіночого безпліддя. 

3.Обстеження подружніх пар зі скаргами на відсутність вагітності. 

4.Обстеження чоловіка (спермограма). 

5.Визначення овуляції у жінки. 

6.Дослідження прохідності маткових труб 

7.Спеціальні додаткові обстеження. 

8.Методи лікування жіночого безпліддя. 

9.Профілактику безпліддя. 

10.Основи жіночої фізіології. 

11.Поняття про фізіологію статевого життя. 

12.Основні види сексуальних порушень. 

13.Методи обстеження в сексології. 

 

вміти: 

1.Вимірювати базальну температуру. 

2.Підготувати жінку до ультразвукового дослідження. 

3.Підготувати жінку та необхідні інструменти до проведення 

метросальпінгографії. 

4. Підготувати жінку та необхідні інструменти до проведення  

гідротубації. 

 

3.Матеріально-технічне оснащення робочого місця: алгоритми дій,стенди, 

графи логічної структури,фантоми,гінекологічне крісло,рукавички,фартухи, 

клейонки, пелюшки,корнцанги,пінцети,стерильний матеріал,дезінфікуючі 

розчини,лотки,таз,набір інструментів,шприци,медикаменти,рушник, 

термометр. 
 

4.Інструктаж з техніки безпеки : первинний-  проведений на І занятті, 

цільовий інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Жіноче та чоловіче безпліддя. 



2.Причини та класифікація жіночого безпліддя. 

3.Обстеження подружніх пар зі скаргами на відсутність вагітності. 

4.Обстеження чоловіка (спермограма). 

5.Визначення овуляції у жінки. 

6.Дослідження прохідності маткових труб 

7.Спеціальні додаткові обстеження. 

8.Методи лікування жіночого безпліддя. 

9.Профілактика безпліддя. 

10.Основи жіночої фізіології. 

11.Поняття про фізіологію статевого життя. 

12.Основні види сексуальних порушень. 

13.Методи обстеження в сексології. 

 

Питання для повторення: 

 

1. Визначення поняття «неплідності у шлюбі»? 
2. Класифікація непліддя? 
3. Жіноча безплідність? 
4. Чоловіча безплідність? 
5. Обстеження подружніх пар? 
6. Методи обстеження чоловіків? 
7. Методи обстеження жінок, визначення ендокринних, трубних, 

імунологічних і перитонеальний факторів непліддя? 
8. Сучасні репродуктивні технології? 
9. Методика проведення екстракорпорального запліднення? 
10. Найновіші досягнення сучасної репродуктології? 
11.  Допоміжні репродуктивні технології? 
12. Психологічні аспекти безплідності? 
13. Основи жіночої сексології? 
14. Гігієна дорослої жінки під час менструації? 
15.  Гігієна дорослої жінки під час статевого життя? 

 
6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Вимірювати базальну температуру. 

2.Підготувати жінку до ультразвукового дослідження. 

3.Підготувати жінку та необхідні інструменти до проведення 

метросальпінгографії. 

4. Підготувати жінку та необхідні інструменти до проведення  

гідротубації. 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні   

 завдання: написати реферат,скласти бесіду,оформити презентацію. 
 

8.Рекомендована література: 
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