
ІНСТРУКТИВНА КАРТА 

для проведення практичного заняття 

з невідкладних станів в акушерстві та гінекології № 11 

для ІV курсу спеціалізація «лікувальна справа» 
 

1.Тема заняття:  Невідкладна медична допомога при профузних маткових кровотечах і 

травмах статевих органів 

 

2.Мета проведення заняття: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

 

 знати:  
 

1. Клінічну картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок міоми. 

2.  Клінічну картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок раку шийки матки. 

3.  Клінічну картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок раку тіла матки.  

4. Клінічну картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок порушення оваріо-менструального циклу. 

5.  Клінічну картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах при травмах статевих органів.  

 

вміти: 

 

1. Підготувати інструменти для вишкрібання порожнини матки.  

2. Провести тампонаду піхви. 

 

3.Матеріально-технічне оснащення робочого місця: таблиці, графи логічної 

структури, схеми, інструменти, миска, дезінфекційний розчин, 

медична документація, відра, лотки, каструлі, кушетка , гінекологічне крісло, фантоми, 

муляжі, шприци, необхідні медикаменти, стерильний матеріал, , годинник із секундною 

стрілкою, фонендоскоп, тонометр, пелюшка, клейонка, алгоритми дій. 

 

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

 цільовий інструктаж. 

 

 

 

5.Короткі відомості з теоретичної  частини роботи: 

 



1. Клінічна картина та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок міоми. 

2.  Клінічна картина та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок раку шийки матки. 

3.  Клінічна картина та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок раку тіла матки.  

4. Клінічна картина та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок порушення оваріо-менструального циклу. 

5.  Клінічна картина та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах при травмах статевих органів.  

 

Питання для повторення: 

 

1. Основні види гінекологічних захворювань, які потребують невідкладної 

допомоги? 

2. Причини, що зумовлюють профузні маткові кровотечі ? 

3.  Клінічна картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок міоми? 

4.  Клінічна картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок раку шийки матки? 

5.  Клінічна картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок раку тіла матки?  

6. Клінічна картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах унаслідок порушення оваріо-менструального циклу? 

7.  Клінічна картину та методи невідкладної медичної допомоги при профузних 

маткових кровотечах при травмах статевих органів?  

8. Травми зовнішніх статевих органів? Етіологія, клініка, діагностика, невідкладна 

медична допомога, методи лікування? 

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

матки? 

10. Показання та протипоказання до транспортування хворих , які потребують 

невідкладної допомоги? 

11. На підставі яких клінічних  даних проводиться диференційна діагностика 

маткової вагітності та позаматкової вагітності ? 

12. Тактика фельдшера швидкої медичної допомоги при наданні  медичної 

допомоги при профузних маткових кровотечах в гінекології?  

13. Об’єм  першої медичної допомоги на ФАПі при профузних маткових 

кровотечах ? 

14. Роль фельдшера ФАПу у профілактиці виникнення профузних маткових 

кровотеч? 
 

6. Зміст і послідовність виконання завдань: 

 

1. Підготувати інструменти для вишкрібання порожнини матки.  

2. Провести тампонаду піхви. 



 

7. Методичні рекомендації з виконання та оформлення: індивідуальні завдання: 

написати реферат, скласти бесіду, оформити презентацію. 
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