
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 7 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття:Злоякісні пухлини:класифікація,етіологія,патогенез, 

клініка,лікування,ускладнення,профілактика. 

 

2.Мета проведення заняття: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Злоякісні пухлини жіночих статевих органів. 

2.Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.  

3.Диспансеризацію хворих із фоновими та передраковими захворюваннями 

жіночих статевих органів . 

4.Рак та саркому вульви,піхви. Клініку. Діагностику. 

5.Рак шийки матки: класифікація, клініку, діагностику,догляд за пацієнтками 

після променевої терапії. 

6.Рак тіла матки: клініку, діагностику,види та методи 

лікування,профілактику. 

7.Злоякісні пухлини яєчників:стадії, клініку, діагностику,види та методи 

лікування. 

8.Оперативне та гормональне лікування, променеву та хіміотерапію при 

злоякісних пухлинах жіночих статевих органів. 

9.Профілактику онкозахворювань та ранню діагностику злоякісних 

новоутворень. 

10.Особливості сестринського догляду. 

 

вміти: 

1.Взяти мазок на цитологічне дослідження. 

2.Оформити та направити матеріал на гістологічне дослідження. 

3.Скласти набір інструментів для аспіраційної біопсії. 

4. Скласти набір інструментів для біопсії шийки матки. 

5.Брати участь у проведенні онкопрофоглядів. 

6. Брати участь у проведенні санітарно-просвітницької роботи.  

 

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, скельця,спирт,ефір,щіточка,шпатель,шприци,медикаменти,набори 

інструментів та лотки. 

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

цільовий інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 



 

1.Злоякісні пухлини жіночих статевих органів. 

2.Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.  

3.Диспансеризація хворих із фоновими та передраковими захворюваннями 

жіночих статевих органів . 

4.Рак та саркома вульви,піхви. Клініка. Діагностика. 

5.Рак шийки матки: класифікація, клініка, діагностика,догляд за пацієнтками 

після променевої терапії. 

6.Рак тіла матки: клініка, діагностика,види та методи 

лікування,профілактика. 

7.Злоякісні пухлини яєчників:стадії, клініка, діагностика,види та методи 

лікування. 

8.Оперативне та гормональне лікування, променева та хіміотерапія при 

злоякісних пухлинах жіночих статевих органів. 

9.Профілактика онкозахворювань та рання діагностика злоякісних 

новоутворень. 

10.Особливості сестринського догляду. 

 

 Питання для повторення: 

 

1.Які фактори ризику передракових захворювань статевих органів   жінки? 

2.Яка класифікація передракових захворювань шийки матки? 

3.Яке визначення поняття дисплазія? 

4.Які причини і патогенез передракових та фонових захворювань статевих 

органів жінки? 

5.Яка класифікація передракових захворювань вульви? 

6.Яке визначення поняття лейкоплакія вульви? 

7.Яка клініка крауроза вульви? 

8.Як впливають передракові захворювання статевих органів жінки на 

вагітність?  

9.Яка класифікація передракових станів ендометрію? 

10.Основні принципи лікування передракових станів ендометрію? 

11.Яка тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки 

при вагітності? 

12.Яка тактика лікування патології шийки матки? 

13. Які основні заходи профілактики виникнення передракових захворювань 

статевих органів   жінки? 

14.Які чинники вливають на перебіг вагітності жінки із передраковими 

станами? 

15.Визначення понять «справжня ерозія шийки матки», «поліпи слизової 

оболонки цервікального каналу», «ендометріоз», «папілома шийки матки», 

«ектропіон»? 

16.Класифікація передракових захворювань статевих органів жінки? 

17.Діагностика передракових захворювань статевих органів жінки? 

18.Основні принципи лікування передракових захворювань статевих органів 

жінки ? 

19. Диспансеризація хворих із фоновими та передраковими захворюваннями 

жіночих статевих органів? 



20. Злоякісні пухлини жіночих статевих органів? 

21.Рак та саркома вульви,піхви.? Клініка.? Діагностика? 

22.Рак шийки матки: класифікація, клініка, діагностика,догляд за 

пацієнтками після променевої терапії? 

23.Ранні симптоми раку шийки матки? 

24.Які ускладнення виникають після променевої терапії? 

25.Рак тіла матки: клініка, діагностика,види та методи 

лікування,профілактика? 

26. Ранні симптоми раку тіла матки? 

27.Злоякісні пухлини яєчників:стадії, клініка, діагностика,види та методи 

лікування? 

28.Основний метод діагностики пухлин яєчників? 

29.Оперативне та гормональне лікування, променева та хіміотерапія при 

злоякісних пухлинах жіночих статевих органів? 

30.Профілактика онкозахворювань та рання діагностика злоякісних 

новоутворень? 

31.Особливості сестринського догляду? 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Взяти мазок на цитологічне дослідження. 

2.Оформити та направити матеріал на гістологічне дослідження. 

3.Скласти набір інструментів для аспіраційної біопсії. 

4. Скласти набір інструментів для біопсії шийки матки. 

5.Брати участь у проведенні онкопрофоглядів. 

6. Брати участь у проведенні санітарно-просвітницької роботи.  

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні   

 завдання: написати реферат,скласти бесіду,оформити презентацію. 
 

8.Рекомендована література: 
 

Основна: 

Гінекологія: підручник для мед. ВНЗ І—III рівн. акред. / О.В. 

Степанківська, М.О. Щербина. — K.: Медицина. — 2010.  

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський 

процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства. —K.: 

Здоров’я, 2001. 

Інфекційний контроль у медичних закладах: навч. посіб. / За загальною 

редакцією І .Я. Губенко./ — Черкаси, 2003. 

Мороз Л.О. Гінекологія. — K.: Здоров’я, 2002. 

Хміль С.В. Медсестринство в гінекології. — Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2006. 



С.Хміль,Л.Романчук,З.Кучма «Медсестринство в гінекології» - 
Т.Укрмедкнига 2000. 

Медсестринство в гінекології: навч. посіб. / І.Б. Назарова, A.A. Пісарєв, 

О.В. Михайлов. — 2-е вид., переробл. та допов. — K.: ВСВ “Медицина”, 2010.  

Хохліч Т.І. Практикум з гінекології. — K.: Здоров’я, 2000. 

Додаткова: 

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський 

догляд за пацієнтом. — K.: Здоров’я, 2000. 

Планування сім’ї. Інститут захисту життя. — Львів, 1998. 

Методические рекомендации по применению дезинфицирующих 

средств, разрешенных к применению в Украине. — Одесса, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктивна карта складена викладачем           Т.В.Кравченко 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової  

комісії хірургічних дисциплін 

Протокол №  1      від «4»  вересня   2019  р. 

Голова комісії                                    Т.В.Кравченко 

 


