
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з медсестринства в гінекології № 9 

для ІІ курсу спеціалізація «сестринська справа» 

 
1.Тема заняття: Аномалії розвитку жіночих статевих 

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

2.Мета проведення заняття: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
1.Аномалії будови жіночих статевих органів. 

2.Класифікацію аномалій будови жіночих статевих органів. 

3.Причини аномалій розвитку жіночих статевих органів. 

3.Атрезію дівочої пліви і піхви. 

4.Подвоєння і перфорацію матки. 

5.Синдром склерокистозних яєчників(Штейна-Левенталя). 

 

вміти: 

1.Провести гінекологічне обстеження пацієнток за допомогою дзеркал. 

2.Провести бімануальне обстеження. 

 

3.Матеріально-технічне оснащення робочого місця: алгоритми 

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

крісло,рукавички,фартух,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.Аномалії будови жіночих статевих органів. 

2.Класифікація аномалій будови жіночих статевих органів. 

3.Причини аномалій розвитку жіночих статевих органів. 

3.Атрезія  дівочої пліви і піхви. 

4.Подвоєння і перфорація матки. 

5.Синдром склерокістозних яєчників(Штейна-Левенталя). 

 

 

 

Питання для повторення: 

 



1.Анатомія і фізіологія зовнішніх жіночих статевих органів? 

2. Анатомія і фізіологія внутрішніх жіночих статевих органів? 

3.Нормальний менструальний цикл? 

4.Біологічні ефекти статевих та гонадотропних гормонів? 

5.Анатомо-фізіологічні особливості статевих органів у різні вікові періоди? 

6.Анатомо-фізіологічні особливості статевого апарату дівчинки? 

7.Аномалії розвитку статевих органів у дівчаток? 

8. Формування і функціонування статевих органів в дитячому, підлітковому та 

дорослому віці. 

9. На якому етапі ембріонального розвитку виникають аномалії статевих органів? 

10. Методи діагностики, які застосовуються для виявлення даної патології? 

5. Методи лікування аномалій статевих органів жінки? 

 

6.Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1.Гінекологічне обстеження пацієнток за допомогою дзеркал. 

2.Бімануальне обстеження. 

 

7.Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні   

 завдання: написати реферат,скласти бесіду,оформити презентацію. 
 

8.Рекомендована література: 
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Інфекційний контроль у медичних закладах: навч. посіб. / За загальною редакцією І .Я. 

Губенко./ — Черкаси, 2003. 
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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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