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1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців з медсестринства. 

 

Метою дисципліни є формування у сестер медичних-магістрів професійних знань і 

навичок, наукового підходу вивчення принципів обстеження, діагностики, лікування 

та догляду за пацієнтами гінекологічного профілю; підвищення професійних та 

наукових знань для виконання своїх функцій в межах етично-правової бази, 

формування клінічного, критичного і системного мислення та використання 

інформаційних технологій і ресурсів. 

Отримання ступеня магістра в галузі медицини забезпечить кваліфікацію за обраним 

напрямом, дозволить набути клінічний досвід та спеціалізовані навички, на дасть 

перспективи успішної кар’єри в галузі  охорони здоров’я. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

1) засвоєння професійних знань та практичних компетенцій з даної дисципліни; 

формування у студентів клінічного мислення та уміння знаходити найбільш 

оптимальні вирішення медсестринських проблем під час спостереження, 

обстеження, лікування та догляду за гінекологічними пацієнтами; 

2) уміння діагностувати найбільш поширену патологію в спеціалізованих 

гінекологічних відділеннях, оцінювати стан пацієнта;  

3) здійснення кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам та індивідуального 

догляду у спеціалізованих відділеннях;  

4) організація роботи в гінекологічному стаціонарі, гінекологічних кабінетах в 

поліклініці, амбулаторії;  

5) застосування правил професійної етики та деонтології; покращення 

комунікативних навичок у спілкуванні з пацієнтами, лікарями, колегами та 

підлеглими тощо. 

 

Предмет дисципліни є вивчення алгоритмів дій при гінекологічних захворюваннях у 

закладах охорони здоров’я (ЗОЗ).  

 

2. В результаті вивчення дисципліни студент буде: 

знати: 

 анатомо-фізіологічні особливості жіночих статевих органів; 

 особливості репродуктивної функції у різні періоди життя жінки; 

 основні симптоми та синдроми різних захворювань жіночих статевих органів; 

 варіанти перебігу захворювань та диференціальну діагностику; 

 клінічні прояви ускладнень, які виникають при захворюваннях жіночих статевих 

органів і тактику надання медичної допомоги; 

 значення додаткових (лабораторних, інструментальних) методів обстеження; 

 сучасні принципи та методи лікування відповідно до клінічних протоколів; 



 надання допомоги при невідкладних станах; 

 форми та методи санітарно-освітньої роботи;  

 чинні накази МОЗ України; 

вміти: 

 організувати, контролювати санітарно-протиепідемічний і лікувально-охоронний 

режим у структурних підрозділах закладів охорони здоров’я (ЗОЗ); 

 проводити клінічне обстеження пацієнтів; 

 зіставляти клінічні прояви з результатами сучасних інструментальних обстежень 

та лабораторних досліджень, виставляти попередній діагноз; 

 надавати екстрену допомогу при невідкладних станах; 

 асистувати лікареві під час виконання складних інструментальних обстежень та 

лікувальних процедур; 

 виконувати інструментальні обстеження в межах компетенції сестри медичної-

магістра; 

 навчати та контролювати сестер медичних навичкам виконання етапів 

медсестринського процесу; 

 використовувати стандарти та нормативні документи у професійній діяльності при 

веденні гінекологічних пацієнток; 

 дотримуватися правил етики та деонтології у спілкуванні з пацієнтами, 

підлеглими, колегами, лікарями; 

 контролювати виконання сестрами-медичними чинних наказів МОЗ України;  
 проводити профілактику захворювань жіночих статевих органів;  

 контролювати дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час роботи 

в ЗОЗ. 
 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

 Організаційна 

 Комунікативна 

 Професійна 

 Деонтологічна 

 Правова 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії 

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім магістрам медсестринства розширити 

свої професійні знання та навички у гінекології та у наданні невідкладної допомоги 

при гінекологічних захворюваннях. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається у наступних темах: 

Тема 1. Обстеження в гінекології 

Тема 2. Запальні захворювання жіночих статевих органів 

Тема 3. Безплідний шлюб  

Тема 4. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Пухлини 

жіночих статевих органів 

Тема 5. Розлади менструальної функції 

Тема 6. Неправильні положення та аномалії розвитку жіночих статевих органів 

Тема 7. Невідкладні стани в гінекології 

Тема 8. Методи лікування гінекологічних хворих 


