
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 15 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття: Післяопераційний догляд за гінекологічними хворими. 

Диференційований залік. 
 

2.Мета проведення заняття: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1. Післяопераційний догляд за гінекологічними хворими. 

 

Перелік питань до диференційованого заліку 

1.Особливості та значення анамнезу в гінекології;методика збирання анамнезу. 

2.Методика і значення гінекологічного дослідження. 

3.Додаткові методи дослідження в гінекології(інструментальні). 

4.Піхвові мазки:види,техніка взяття. 

5.Аномалії жіночих статевих органів:причини виникнення,клінічні 

прояви,діагностика,профілактика. 

6.Неправильні положення матки:причини,клінічні прояви,діагностика,профілактика. 

7.Порушення менструального циклу(за типом дисфункційних маткових 

кровотеч):етіологія,клінічні прояви,діагностика,профілактика. 

8.Порушення менструального циклу(за типом аменореї):етіологія,клінічні 

прояви,діагностика,профілактика. 

9. Запальні захворювання жіночих статевих органів(загальні дані). 

10.Гонорея(гостра,підгостра,торпідна,хронічна,латентна). 

11.Трихомоніаз. 

12.Запальні хвороби зовнішніх статевих органів та піхви неспецифічної 

етіології:клініка,діагностика лікування. 

13.Безплідне подружжя:причини жіночого та чоловічого безпліддя. Поняття про 

сексопатологію. 

14.Методика обстеження безплідного подружжя. 

15.Поняття про пухлини. Характеристика злоякісних та доброякісних пухлин. 

Онкологічна служба в Україні. 

16.Поняття про передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів у діагностиці 

пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку. 

17.  Доброякісні пухлини матки:клініка,діагностика,принципи,лікування. 

18.Доброякісні пухлини яєчників: клініка,діагностика,лікування. 

19.Злоякісні пухлини шийки матки:стадії поширення,клініка,діагностика, 

значення біопсії,принципи комбінованого лікування. 



20.Рак тіла матки:значення діагностичного вишкрібання,принципи комбінованого 

лікування. Саркома тіла матки:клініка,лікування. 

21.Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення,клініка,діагностика,принципи 

лікування. 

22.Травми жіночих статевих органів(ушкодження,нориці):етіологія,клініка, 

лікування,діагностика,профілактика. 

23.Позаматкова вагітність:причини,клініка,діагностика,лікування,невідкладна 

допомога. 

24.Апоплексія яєчників,перекручування ніжки кісти та кістоми 

яєчників:клініка,діагностика,невідкладна допомога. 

25.Консервативне  лікування гінекологічних пацієнток. Догляд за гінекологічними 

хворими. 

26.Хірургічне лікування в гінекології : підготовка хворих до операції,догляд за 

післяопераційними хворими. 

 

вміти: 

Перелік практичних навичок до диференційованого заліку 

1.Заповнювати паспортну частину медичної карти. 

2.Оформити направлення для лабораторного обстеження. 

3.Зібрати анамнез. 

4.Поголити зовнішні статеві органи. 

5.Поставити очисну та лікувальну клізму. 

6.Провести передстерилізаційне очищення шприців,голок,гінекологічного 

інструментарію. 

7.Провести контроль якості передстерилізаційного очищення шприців та 

інструментів. 

8.Провести  дезінфекцію шприців та інструментів кип’ятінням. 

9.Підготувати до стерилізації бікси з перев’язувальним матеріалом. 

10.Підготувати руки до операції за допомогою розчину діоциду. 

11.Підготувати руки до стерилізації за допомогою препарату С-4 

12. Підготувати руки до операції за методом Альфельда. 

13.Обробити руки в розчині хлоргексидину біглюконату(гібітан). 

14 Приготувати дезінфекційні хлоровмісні робочі розчини. 

15.Оглянути шийку матки у дзеркалах. 

16.Взяти матеріал з цервікального каналу для цитологічного дослідження. 

17.Взяти матеріал з піхви та цервікального каналу для бактеріоскопічного 

дослідження. 

18.Взяти матеріал з піхви та цервікального каналу для бактеріологічного 

дослідження. 

19.Взяти матеріал з піхви для гормональної кольпоцитодіагностики. 

20.Провести бімануальне дослідження. 

21.Провести спринцювання піхви. 

22.Провести вагінальну ванночку. 

23.Провести непрямий масаж серця. 

24.Надати невідкладну допомогу при «гострому животі» в гінекології. 

25. Надати невідкладну допомогу при травмах жіночих статевих органів. 

26 Надати невідкладну допомогу при маткових кровотечах. 



27. Надати невідкладну допомогу при анафілактичному шокові. 

28.Провести туалет післяопераційних хворих,доглянути за швами на промежині. 

29.Провести підготовку хворої до піхвового дослідження та малих гінекологічних 

операцій. 

30.Асистувати під час проведення малих гінекологічних операцій. 

31.Здійснювати профілактику пролежнів. 

32.Асистувати під час проведення гемотрансфузії. 

33.Підготувати гінекологічне крісло для огляду хворих. 

34.Підготувати процедурний кабінет до роботи. 

35.Проводити санітарно-освітню роботу. 

36.Підготувати пацієнтку до УЗД. 

37.Ввести піхвовий тампон. 

38.Підготувати набір інструментів для роздільного діагностичного вишкрібання 

слизової оболонки шийки матки та тіла матки. 

39. Підготувати набір інструментів для біопсії шийки матки. 

40. Підготувати набір інструментів для пункції черевної порожнини через заднє 

склепіння піхви. 

 

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,тампони піхвові,станок для 

гоління,медикаменти,набори інструментів,скельця,щіточка,шпатель,спирт, 

ефір для наркозу,шприци,голки,5-10%розчин формаліну,бланки 

направлень,стерильні бинти,рушник,стерильні пробірки,спиртівка,сірники, 

міхур з льодом,гумова груша,порошки для введення в піхву. 

 

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

інструктаж. 
 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 

1.Особливості та значення анамнезу в гінекології;методика збирання анамнезу. 

2.Методика і значення гінекологічного дослідження. 

3.Додаткові методи дослідження в гінекології(інструментальні). 

4.Піхвові мазки:види,техніка взяття. 

5.Аномалії жіночих статевих органів:причини виникнення,клінічні 

прояви,діагностика,профілактика. 

6.Неправильні положення матки:причини,клінічні прояви,діагностика,профілактика. 

7.Порушення менструального циклу(за типом дисфункційних маткових 

кровотеч):етіологія,клінічні прояви,діагностика,профілактика. 

8.Порушення менструального циклу(за типом аменореї):етіологія,клінічні 

прояви,діагностика,профілактика. 

9. Запальні захворювання жіночих статевих органів(загальні дані). 

10.Гонорея(гостра,підгостра,торпідна,хронічна,латентна). 

11.Трихомоніаз. 



12.Запальні хвороби зовнішніх статевих органів та піхви неспецифічної 

етіології:клініка,діагностика лікування. 

13.Безплідне подружжя:причини жіночого та чоловічого безпліддя. Поняття про 

сексопатологію. 

14.Методика обстеження безплідного подружжя. 

15.Поняття про пухлини. Характеристика злоякісних та доброякісних пухлин. 

Онкологічна служба в Україні. 

16.Поняття про передракові хвороби. Значення профілактичних оглядів у діагностиці 

пухлиноподібних захворювань і пухлин. Рання діагностика раку. 

17.  Доброякісні пухлини матки:клініка,діагностика,принципи,лікування. 

18.Доброякісні пухлини яєчників: клініка,діагностика,лікування. 

19.Злоякісні пухлини шийки матки:стадії поширення,клініка,діагностика, 

значення біопсії,принципи комбінованого лікування. 

20.Рак тіла матки:значення діагностичного вишкрібання,принципи комбінованого 

лікування. Саркома тіла матки:клініка,лікування. 

21.Злоякісні новоутворення яєчників: стадії поширення,клініка,діагностика,принципи 

лікування. 

22.Травми жіночих статевих органів(ушкодження,нориці):етіологія,клініка, 

лікування,діагностика,профілактика. 

23.Позаматкова вагітність:причини,клініка,діагностика,лікування,невідкладна 

допомога. 

24.Апоплексія яєчників,перекручування ніжки кісти та кістоми 

яєчників:клініка,діагностика,невідкладна допомога. 

25.Консервативне  лікування гінекологічних пацієнток. Догляд за гінекологічними 

хворими. 

26.Хірургічне лікування в гінекології : підготовка хворих до операції,догляд за 

післяопераційними хворими. 

 

 Питання для повторення: 

 

1.Ведення післяопераційного періоду? 

2. Догляд за післяопераційними хворими? 

3.Які ускладнення найчастіше виникають у післяопераційному періоді? 

4.Як проводять профілактику злункової хвороби? 

5. Як проводять профілактику застійної пневмонії? 

6. Як проводять профілактику парезу кишківника? 

7. Як проводять профілактику пролежнів? 

8. Як проводять профілактику маткової кровотечі? 

9. Як проводять профілактику внутрішньочеревної кровотечі? 

10.Які методи боротьби використовують при відсутності самостійного 

сечовипускання? 

11.Для профілактики якого ускладнення  використовують раннє вставання  

післяопераційних хворих? 

12.На яку добу необхідно підняти хвору після клиноподібної резекції яєчника? 

13. На яку добу необхідно підняти хвору після екстирпації матки? 

14.Харчування хворих у післяопераційному періоді? 

15.Догляд за післяопераційною раною? 



16.На яку добу знімають асептичну пов’язку? 

17. На яку добу знімають шви? 

18. На яку добу ставлять очисну клізму? 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Робота в гінекологічному відділенні. 

2.Диференційований залік. 

 

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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