
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 13 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття:  Загальні принципи медикаментозного лікування гінекологічних 

хворих. Фізіотерапевтичне та санаторно-курортне лікування 

гінекологічних хворих. 
 

2.Мета проведення заняття: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Загальні принципи медикаментозного лікування в гінекології. 

2.Основні види фізіотерапевтичних процедур. 

3.Санаторно-курортне лікування хворих на гінекологічну патологію. 

 

вміти: 

1.Ввести у піхву тампон. 

2.Провести піхвові ванночки. 

3.Провести піхвові спринцювання. 

 

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,дзеркала,таз,лотки,кружка Есмарха,штатив, 

термометр,відвари трав,бинт,вата,тампон ,медикаменти. 
 

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

інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Загальні принципи медикаментозного лікування в гінекології. 

2.Основні види фізіотерапевтичних процедур. 

3.Санаторно-курортне лікування хворих на гінекологічну патологію.  

 

Питання для повторення: 

 

1.Які  види допомоги хворим на гінекологічну патологію Ви знаєте? 

2. Які  методи лікування хворих на гінекологічну патологію Ви знаєте? 

3. Які консервативні  методи лікування хворих на гінекологічну патологію Ви знаєте? 

4. Які оперативні  методи лікування хворих на гінекологічну патологію Ви знаєте? 

5. Консервативне лікування: показання,протипоказання? 



6. Які консервативні  методи загального лікування хворих на гінекологічну патологію 

Ви знаєте? 

7.Які консервативні  методи місцевого лікування хворих на гінекологічну патологію 

Ви знаєте? 

8. Піхвові тампони: показання,протипоказання,техніка виконання? 

9. Піхвові ванночки: показання,протипоказання,техніка виконання? 

10. Піхвові спринцювання: показання,протипоказання,техніка виконання? 

11.Лікарські речовини, які використовують для піхвових тампонів? 

12. Лікарські речовини, які використовують для піхвових ванночок? 

13. Лікарські речовини, які використовують для піхвових спринцювань? 

14. Загальні принципи медикаментозного лікування в гінекології? 

15. Загальні принципи антибіотикотерапії? 

16. Основні види фізіотерапевтичних процедур? 

17 .Показання,протипоказання до виконання фізіотерапевтичних процедур? 

18. Основні види санаторно-курортного лікування хворих на гінекологічну 

патологію? 

19. Показання,протипоказання до санаторно-курортного лікування хворих на 

гінекологічну патологію? 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Введення в піхву тампона. 

2.Проведення піхвових ванночок. 

3.Проведення піхвових спринцювань. 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні   

 завдання: написати реферат,скласти бесіду,оформити презентацію. 

 

8.Рекомендована література: 
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Щербина. — K.: Медицина. — 2010.  
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Губенко./ — Черкаси, 2003. 
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Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд 

за пацієнтом. — K.: Здоров’я, 2000. 
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