
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 
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1.Тема заняття: Передопераційна підготовка  гінекологічних хворих.  
 

2.Мета проведення заняття: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати: 

1.Оперативне лікування гінекологічних хворих. 

2.Передопераційну підготовку. 

3.Підготовку операційної,інструментів,перев’язувального матеріалу. 

  

вміти: 

1.Підготувати жінку до гінекологічної операції. 

 

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,станок для гоління,медикаменти. 
 

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

інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Оперативне лікування гінекологічних хворих. 

2.Передопераційна підготовка. 

3.Підготовка операційної,інструментів,перев’язувального матеріалу. 

 

Питання для повторення: 

 

1.  Показання та протипоказання до оперативного втручання в гінекології? 

2.  Об’єм оперативного втручання,назви операцій? 

3.        Підготувати хвору до операції? 

4.        Повна санітарна обробка хворих? 

5.        Часткова  санітарна обробка хворих? 

6.        Як підготувати хвору до черезпіхвової  операції? 

7.       Що таке премедикація? 

8.       Який об’єм обстеження необхідно провести перед оперативним втручанням? 



9.       Які лабораторні методи дослідження необхідні перед оперативним втручанням? 

10.  Назвіть показання до хірургічного лікування фіброміоми матки? 

11.  Які основні види операцій при фіброміомі матки? 

12.      Назвіть показання до хірургічного лікування ендометріозу? 

13.      Можливі методи оперативного лікування  ендометріозу? 

14.     Назвіть показання до хірургічного лікування при апоплексії яєчників? 

15.     Які основні види операцій при апоплексії яєчників? 

16.     Назвіть показання до хірургічного лікування при позаматковій вагітності? 

17.      Які основні види операцій при позаматковій вагітності? 

18.      Назвіть показання до хірургічного лікування при перекруті пухлин 

жіночих статевих органів на ніжці? 

19.      Які основні види операцій при перекруті пухлин  жіночих статевих органів на 

ніжці? 

20.      Назвіть показання до хірургічного лікування при травмах жіночих статевих 

органів? 

21.      Які основні види операцій при травмах жіночих статевих органів? 

 

  

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Підготувати жінку до гінекологічної операції. 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні   

 завдання: написати реферат,скласти бесіду,оформити презентацію. 
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