
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 10 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття: Неправильні положення  жіночих статевих 

органів:класифікація,причини,клініка,лікування,профілактика. 
 

2.Мета проведення заняття: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Неправильне положення матки. 

2.Класифікацію неправильних положень матки. 

3.Причини неправильних положень матки. 

4.Опущення стінок піхви та матки. 

5.Клінічні прояви опущення стінок піхви та матки. 

6.Лікування(консервативне та оперативне) опущень стінок піхви та матки. 

7.Догляд у післяопераційний період. 

8.Профілактику опущень матки. 

 

вміти: 

1.Підготувати жінку та інструменти до МСГ. 

2.Підготувати жінку до УЗД.   

 

3.Матеріально-технічне оснащення робочого місця: алгоритми 

дій,стенди,таблиці,графи логічної структури,фантоми,гінекологічне 

крісло,рукавички,фартухи,клейонки,пелюшки,корнцанги,пінцети,стерильний 

матеріал,дезінфікуючі розчини,набори інструментів,таз,лотки,рушник, 

медикаменти. 
 

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

інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Неправильне положення матки. 

2.Класифікація неправильних положень матки. 

3.Причини неправильних положень матки. 

4.Опущення стінок піхви та матки. 

5.Клінічні прояви опущення стінок піхви та матки. 

6.Лікування(консервативне та оперативне) опущень стінок піхви та матки. 

7.Догляд у післяопераційний період. 

8.Профілактика опущень матки. 



 

 Питання для повторення: 

 

1.Яке фізіологічне  положення матки у порожнині малого тазу? 

2.Класифікація неправильних положень матки? 

3.Причини неправильних положень матки? 

4.Опущення стінок піхви ?  

5. Опущення стінок матки? 

6.Клінічні прояви опущення стінок піхви та матки? 

7.Лікування(консервативне та оперативне) опущень стінок піхви та матки? 

8. Як підготувати хвору до черезпіхвової  операції? 

9.Догляд у післяопераційний період? 

10.Профілактика опущень матки? 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Підготовка жінки та інструментів до МСГ. 

2.Підготовка жінки до УЗД. 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні   

 завдання: написати реферат,скласти бесіду,оформити презентацію. 
 

8.Рекомендована література: 
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