
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 11 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття: Невідкладна допомога в гінекології 
 

2.Мета проведення заняття: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Основні види гінекологічних захворювань,які потребують невідкладної допомоги. 

2.Позаматкову вагітність: класифікацію,етіологію,діагностику, 

клініку,долікарську невідкладну допомогу. 

3.Апоплексію яєчника: класифікацію,етіологію,діагностику, 

клініку,долікарську невідкладну допомогу. 

4.Перекручування ніжки кістоми яєчника: етіологію,діагностику, 

клініку,долікарську невідкладну допомогу. 

5.Травми зовнішніх статевих органів. 

6.Першу медичну допомогу при ушкодженні зовнішніх статевих органів,вагіни 

,матки. 

7.Показання та протипоказання до транспортування хворих ,які потребують 

невідкладної допомоги. 

 

вміти: 

1.Підготувати  набір інструментів для проведення пункції черевної порожнини через 

заднє склепіння піхви. 

2. Підготувати набір інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

3.Провести  тампонаду піхви (на фантомі). 

 

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,шприц, 

медикаменти,5-10%р-н формаліну,бланки направлень,стерильні бинти. 
 

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

інструктаж. 

 
 

 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Основні види гінекологічних захворювань,які потребують невідкладної допомоги. 



2.Позаматкова вагітність: класифікація,етіологія,діагностика, 

клініка,долікарська невідкладна допомога. 

3.Апоплексія яєчника: класифікація,етіологія,діагностика, 

клініка,долікарська невідкладна допомога. 

4.Перекручування ніжки кістоми яєчника: етіологія,діагностика, 

клініка,долікарська невідкладна допомога. 

5.Травми зовнішніх статевих органів. 

6.Перша медична допомога при ушкодженні зовнішніх статевих органів,вагіни 

,матки. 

7.Показання та протипоказання до транспортування хворих ,які потребують 

невідкладної допомоги. 

 

 Питання для повторення: 

 

1. Що являє собою поняття “гострий живіт”? 

2. Причини, що зумовлюють «гострій живіт? 

3. Групи яких захворювань являють собою причину “гострого живота”? 

4. Фактори ризику внутрішньочеревної кровотечі? 

5. Визначення терміну ""Гострій живіт в гінекології"? 

6. Тактика ведення жінок при «гострому животі»? 

7. Методи обстеження жінок з "Гострим животом "? 

8. Складіть плани ведення жінок з "Гострим животом "? 

9. Патогенез порушення живлення пухлин жіночіх органів? 

10. Класифікація  «гострого живота» в гінекології? 

11. Перерахуйте клінічні форми позаматкової вагітності? 

12. Які операції виконуються при лікуванні позаматкової вагітності? 

13. Що таке апоплексія яєчника і які її причини? 

14. На підставі яких даних проводиться диференційна діагностика 

позаматкової вагітності і апоплексії яєчника? 

15. Які методи лікування апоплексії яєчника Ви знаєте? 

16. Методи профілактики апоплексії яєчника? 

17. У чому полягає різниця між  тубектомією та сальпінготомією? 

18. Патогенез порушення живлення пухлин жіночіх органів? 

19. Що таке “анатомічна”, а що – “хірургічна” ніжка пухлини яєчника? 

20. У чому є особливість оперативного втручання при перекруті ніжки кісти 

яєчника? 

21. На підставі яких даних ставиться діагноз некрозу фіброматозного вузла? 

22. Які оперативні втручання проводять при некрозі фіброматозного вузла? 

23. Які запальні захворювання стають причинами “гострого живота” в 

гінекології? 

24. В яких випадках проводять консервативне лікування при гнійних 

утвореннях додатків матки? 

25. Опишіть клініку пельвіоперитоніту? 

26. Перерахуйте додаткові методи обстеження, показані при 

пельвіоперитоніті.? 

27. Назвіть клінічні фази перитоніту? 



28. Вкажіть основні принципи післяопераційного лікування при 

пельвіоперитоніті? 

29. Тактика при гематомі Невідкладна допомога при ушкодженні 

30. Невідкладна допомога при внутрішньочеревній кровотечі? 

31. Невідкладна допомога при ушкодженні зовнішніх статевих органів? 

32. Невідкладна допомога при ушкодженні піхви? 

33. Невідкладна допомога при ушкодженні матки? 

 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Підготувати  набір інструментів для проведення пункції черевної порожнини через 

заднє склепіння піхви. 

2. Підготувати набір інструментів для вишкрібання порожнини матки. 

3.Провести  тампонаду піхви(на фантомі). 

 

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 
 


