
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 8 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття:Циклічні та ациклічні розлади менструальної функції: 

етіопатогенез,класифікація,лікування,невідкладна допомога. 
 

2.Мета проведення заняття: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Види порушень менструального циклу. 

2.Аменорею: діагностику, принципи лікування. 

3.Маткові кровотечі при двофазному циклі. 

4.Ановулярні цикли. 

4.Ювенільні кровотечі. 

6. Клімактеричні кровотечі. 

5.Альгодисменореяю :діагностику,принципи лікування хворих з порушенням 

менструального циклу. 

 

вміти: 

1.Вимірювати базальну температуру. 

2.Підготувати жінку та інструменти до роздільного вишкрібання слизової 

оболонки шийки і тіла матки. 

3.Надати невідкладну долікарську допомогу при дисфункціональних 

маткових кровотечах. 

  

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,термометри,набори інструментів,бланки 

направлень,5-10%р-н формаліну,шприци,медикаменти,таз,лотки,міхур з 

льодом. 

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

цільовий інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Види порушень менструального циклу. 

2.Аменорея: діагностика, принципи лікування. 

3.Маткові кровотечі при двофазному циклі. 

4.Ановулярні цикли. 

4.Ювенільні кровотечі. 

6. Клімактеричні кровотечі. 



5.Альгодисменорея :діагностика,принципи лікування хворих з порушенням 

менструального циклу. 

 

Питання для повторення: 

 

1.Нормальний менструальний цикл? 

2.Зміни в яєчниках і матці під час менструального циклу? 

3.Взаємозв’язок між функцією яєчників і гіпоталамо-гіпофізарною ділянкою? 

4.Визначення поняття «порушення менструальної функції»? 

5.Класифікація порушень менструальної функції? 

6.Форми порушення менструальної функції? 

7.Принципи лікування різних форм порушень менструального циклу? 

8.Клініка, діагностика і лікування гіпоменструального синдрому.  

9 Клініка, діагностика і лікування аменореї. 

10.Диференційна діагностика різних форм порушень менструального циклу? 

11. Принципи  лікування порушень менструального циклу? 

12.Класифікація нейроендокринних синдромів? 

13.Форми нейроендокринних синдромів? 

14.Які маткові кровотечі називають дисфункціональними? 

15.Що таке персистенція і атрезія фолікула? 

16.Як виникає кровотеча при персистенції фолікула? 

17.Як виникає кровотеча при атрезії фолікула? 

18.Які виділяють форми двофазних маткових кровотеч? 

19.Як діагностувати порушення менструального циклу при двофазних 

кровотечах? 

20.Як діагностувати скорочення лютеїнової фази? 

21.Як діагностувати подовження лютеїнової фази? 

22.Як діагностувати відсутність овуляції? 

23.Який результат гістологічного дослідження ендометрію при геморагічній 

метропатії Шредера? 

24.Лікування хворих з матковими кровотечами у різному віці? 

25.Що таке естрогенний гемостаз? 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань:  

 

1.Вимірювати базальну температуру. 

2.Підготувати жінку та інструменти до роздільного вишкрібання слизової 

оболонки шийки і тіла матки. 

3.Надати невідкладну долікарську допомогу при дисфункціональних 

маткових кровотечах. 

 

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. 
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