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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

Аg                           Антиген 

АКТГ                     Адренокортикотропний гормон 

АТ                          Артеріальний тиск 

ВІЛ                         Вірус імунодефіциту людини 

ГнРГ                       Гонадотропін рилізинг-гормон 

ДЕК                        Діатермоелектрокоагуляція 

ЕКГ                         Електрокардіограма 

ЗГТ                          Замісна гормональна терапія 

Ig                              Імуноглобулін 

ІФА                          Імуноферментний аналіз 

ІПСШ                       Інфекції, що передаються статевим шляхом 

КОК                          Комбіновані оральні котрацептиви  

КТ                             Комп’ютерна томографія 

ЛГ                             Лютеїнізуючий гормон 

ЛПЗ                          Лікувально-профілактичні заклади 

ЛТГ                          Лактотропний гормон (пролактин) 

МРТ                         Магнітно-резонансна томографія 

ОГК                          Органи грудної клітки 

ОМТ                         Органи малого тазу 

ОЧП                          Органи черевної порожнини 

ПГД                           Патогістологічне дослідження 

ПЛР                           Полімеразна ланцюгова реакція 

Ro-графія                  Рентгенографія  
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УЗД                           Ультразвукове дослідження  

ТТГ                           Тиреотропний гормон 

ЧДР                           Частота дихальних рухів  

ФСГ                           Фолікулостимулюючий гормон 

ХГЛ                            Хоріонічний гонадотропін 

ШКТ                           Шлунково-кишковий тракт 
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ВСТУП 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Виробнича лікарська практика з гінекології» є клінічною 

дисципліною, що спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

основними обов’язками та професійними діями лікаря акушера-гінеколога 

жіночої консультації.  

Навчальна дисципліна передбачає опанування здобувачів вищої освіти 

комплексу знань та умінь, якими володіє лікар жіночої консультації, щодо 

вміння своєчасно діагностувати, визначати пріоритетність та необхідний 

обсяг діагностично-лікувальних заходів за умови розвитку гінекологічної 

патології.  

Засвоєння визначеного обсягу знань базується на послідовному 

ознайомленні здобувачів вищої освіти із особливостями реалізації 

професійних обов’язків та дій лікаря акушера-гінеколога під час роботи у 

жіночій консультації та в гінекологічному відділенні.  

Дисципліна забезпечує формування у здобувачів вищої освіти 

наступних компетентностей [26]: 

1. інтегральні: 

– здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні клінічні ситуації у професійній діяльності в галузі охорони 

здоров’я або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / 

або здійснення інновацій й характеризується комплексністю, невизначеністю 

умов та вимог.  

2. загальні:  

– здатність здобувачів освіти до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
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– розуміння предметної галузі та професійної діяльності; 

– здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

– здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді, 

опановувати навички міжособистісної взаємодії; 

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так письмово; 

– здатність спілкуватись іноземною мовою; 

– здатність використовувати міжнародні греко-латинські терміни, 

скорочення й кліше у фаховому усному й писемному мовленні; 

– мати визначеність й наполегливість щодо поставлених завдань та 

взятих зобов’язань; 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

3. спеціальні (фахові, предметні):  

– збір скарг та анамнезу в хворої гінекологічного профілю; 

– складання плану об’єктивного та спеціального гінекологічного 

обстеження хворої та оцінювання його результатів; 

– оцінювання важкості клінічних проявів хвороби; 

– встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання; 

– визначення необхідного режиму праці та відпочинку під час 

вагітності та під час лікування гінекологічних хворих; 

– визначення дієтотерапії гінекологічних хворих; 

– призначення лікування згідно принципів та характеру 

захворювань; 

– діагностика невідкладних станів; 

– проведення диференційної діагностики невідкладних станів; 

– тактика надання екстреної медичної допомоги при гінекологічній 

патології, гострій кровотечі тощо; 

– проведення трансфузії компонентів донорської крові; 

– проведення лікувально-евакуаційних заходів, у т. ч. –участь в 

транспортуванні хворих; 

– навички виконання медичних маніпуляцій (обстеження жінки у 
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дзеркалах, взяття мазків та ін.); 

– навички консультування з питань планування сім’ї та підбору 

методу контрацепції; 

– визначення тактики ведення жінок із захворюваннями жіночих 

статевих органів, що підлягають диспансерному нагляду; 

– проведення експертизи працездатності (видача листків 

непрацездатності); 

– ведення медичної документації. 

Методичні рекомендації, що пропонуються, підготовлені з 

урахуванням: 

1. Освітньо-професійної програми Медицина другого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 222 – Медицина, галузі знань 22 – Охорона здоров’я. 

Освітня кваліфікація: Магістр медицини [25];  

2. програми (наскрізної) та методичного забезпечення з виробничої 

практики для студентів IV–V курсів вищих медичних закладів освіти України 

III–IV рівнів акредитації. – Київ: Центральний методичний кабінет з вищої 

медичної освіти, 1998 р. [11]; 

3. робочої навчальної програми для виробничої лікарської практики 

з метою підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», 

модуль «Виробнича лікарська практика з гінекології», 4-й рік навчання [11, 

25, 26]; 

4. принципів доказової медицини; 

5. стандартів надання медичної допомоги в акушерстві та 

гінекології, затвердженими наказами МОЗ України [6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24]. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Виробнича практика студентів медичного факультету – необхідний 
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етап у підготовці здобувачів вищої освіти до майбутньої лікарської 

діяльності. Вона є послідовним продовженням навчального процесу, тобто 

нерозривною складовою освітньо-професійної програми вивчення дисциплін 

для підготовки висококваліфікованих медичних кадрів.  

Організація навчального процесу з виробничої практики здійснюється 

згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи, яка ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання 

та обліковується у кредитах заснованої на поєднанні технологій навчання за 

розділами та залікових кредитів оцінки, так званих одиниць виміру 

навчального навантаження здобувачів вищої освіти, необхідного для 

засвоєння дисципліни або її розділу. 

Основними видами самостійної роботи здобувачів вищої освіти під час 

проходження виробничої лікарської практики з гінекології є: робота в 

жіночій консультації та в гінекологічному відділенні, опанування 

практичними навичками лікаря-гінеколога, підготовка до заліку, згідно 

переліку теоретичних питань, заповнення основної звітної документації – 

щоденника виробничої практики та підсумкового звіту. 

Метою виробничої практики з гінекології є знайомство з організацією 

праці в лікувальних закладах, особливостями лікувальної, профілактичної та 

протиепідемічної роботи жіночої консультації та гінекологічного відділення 

стаціонару, оволодіння сучасними методами діагностики та лікування 

хворих, опанування та закріплення основних практичних навичок та вмінь у 

межах функціональних обов’язків лікаря-гінеколога жіночої консультації, 

окреслених освітньо професійною програмою підготовки фахівців за 

спеціальністю 222 «Медицина». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни з гінекології є засвоєння 

основних обов’язків та професійних дій лікаря жіночої консультації; 

принципів організації надання медичної допомоги жінкам в амбулаторних 

умовах; методів клінічної, лабораторно – інструментальної діагностики 
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найбільш поширених гінекологічних хвороб в умовах жіночої консультації й 

тактики їхнього лікування; методів онкодіагностики в гінекології та 

закріплення знань шляхів онкопрофілактики; методів діагностики гострих 

станів у гінекології та принципів надання невідкладної медичної допомоги на 

дошпитальному етапі; особливості проведення патронажу вагітних та 

породіль, диспансерного спостереження за вагітними жінками й хворими 

гінекологічного профілю; застосування на практиці принципів етики та 

деонтології, навичок санітарно-просвітницької роботи в гінекології. 

Проведення виробничої практики передбачає перевірку та закріплення 

отриманих знань, умінь і сформованих практичних навичок під час вивчення 

основних теоретичних та клінічних дисциплін, а також – їхнє подальше 

поглиблення й вдосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних 

закладах (ЛПЗ) МОЗ.  

У методичних рекомендаціях виробничої практики подане примірне 

положення про жіночу консультацію, повний перелік необхідних знань, 

умінь та практичних навичок, які повинні засвоїти здобувачі освіти, 

рекомендації стосовно перевірки рівня оволодіння знаннями, вміннями, 

практичними навичками, надані зразки форми звітної документації, 

розглянуті методичні рекомендації щодо надання амбулаторної 

гінекологічної допомоги жінкам та дівчатам дитячого та підліткового віку, 

висвітлені питання щодо ведення жінок із травмами живота, тазу, 

пошкодження зовнішніх статевих органів, наслідки проникнення 

стороннього тіла через природний отвір, стороннього тіла у вульві та піхві. 

Слід зауважити, що бази виробничої практики повинні відповідати 

зазначеним до них вимогам та надавати робочі місця для кожного здобувача 

освіти.  

За згодою завідуючого виробничою практикою від університету 

здобувачі освіти можуть обрати місце проходження практики в районних 

ЛПЗ. 

Для здобувачів вищої освіти міжнародного факультету бази практики 
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передбачені відповідним контрактом чи договором щодо підготовки 

спеціалістів. Вони можуть бути розташовані як на території країн-замовників 

спеціалістів, так і в Україні. За цієї умови цим студентам видаються 

програми та індивідуальні завдання у встановленому порядку.  

Виробнича практика студентів IV курсу проводиться протягом 1 тижня 

та являється освітнім компонентом, який має за мету ознайомлення із 

обраною спеціальністю, основами організації лікувально-профілактичної 

допомоги у сфері охорони здоров’я жінок, умовами роботи та функційними 

обов’язками дільничного лікаря жіночої консультації, закріплення та 

поглиблення основних теоретичних знань, вмінь та практичних навиків на 

практиці. 

Під час проведення виробничої практики використовуються елементи 

дуальної освіти та наставництва. За цієї умови здобувачі освіти працюють у 

жіночій консультації в якості помічників лікаря жіночої консультації, 

виконуючи обов’язки дільничного лікаря акушера-гінеколога під загальним 

контролем базового та безпосереднього керівника. 

Після закінчення проходження виробничої практики здобувачі освіти 

складають звіт відповідно до порядку, встановленого кафедрою та 

затвердженого предметною (цикловою) методичною комісією й складають 

залік [8].  

 

2. КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Керівництво виробничою практикою на базах здійснюється:  

- керівником від навчального закладу (доцентом чи асистентом 

відповідальної за виробничу практику кафедри); 

- загальним керівником від бази (лікувального закладу) – 

медичним директором; 

- безпосереднім керівником виробничої практики – спеціалістом 

вищої категорії (завідуючий відділення) з яким вищий навчальний заклад 
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уклав трудову угоду на період проведення виробничої практики [11, 26]. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Робочий день здобувачів освіти з виробничої практики не відрізняється 

від тривалості робочого дня дільничного лікаря. За цієї умови здобувач 

освіти працює згідно графіку, складеного керівником лікувального закладу, з 

урахуванням безпосереднього прийому вагітних та хворих в умовах жіночої 

консультації та роботи на дільниці.  

6. Під час роботи в жіночій консультації здобувач освіти керується 

діючими наказами МОЗ України [6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 

24]. До того ж здобувачі освіти повинні неухильно дотримуватись правил 

внутрішнього трудового розпорядку лікувального закладу. Водночас у своїй 

роботі здобувач освіти повинен дотримуватись основних принципів освіти, 

таких як гуманізм, демократизм, принципів професійної медичної етики та 

деонтології з пріоритетом загальнолюдських духовних цінностей, які 

базуються на чесному, ввічливому ставленні до лікарів, медичних сестер, 

обслуговуючого персоналу, хворих та їхніх родичів. За цієї умови студенти 

повинні направити свої зусилля, щоб впевнити хвору в одужанні та 

сприятливому результаті лікування її захворювання, вселити надію на життя. 

Водночас зберігати лікарську таємницю. 

Під час проходження виробничої практики здобувачі вищої освіти 

зобов’язані: 

1. одержати від керівника практики кафедри університету 

попередню консультацію щодо оформлення необхідної документації; 

2. своєчасно прибути на базу виробничої практики; 

3. виконати завдання, передбачені програмою базу виробничої 

практики у повному обсязі; 

4. дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

лікувального закладу; 
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5. вивчити правила та неухильно дотримуватись вимог охорони 

праці, всіх технік безпеки, виробничої санітарії та професійної гігієни; 

6. нарівні зі штатними працівниками нести відповідальність за 

доручену роботу та її результати; 

7. щоденно вести звітну документацію, передбачену програмою 

виробничої практики.  

Щоденник виробничої практики студента, характеристика та інші 

форми звітності подаються на рецензування керівникові виробничої 

практики від навчального закладу. Слід зазначити, що без заповненого 

щоденника практика не зараховується; 

8. своєчасно скласти залік із виробничої практики. 

Під час проходження виробничої практики студент виконує обов’язки 

дільничного лікаря акушера-гінеколога та проводить наступну роботу [8]: 

1. знайомиться із структурою та організацією усієї лікувально-

профілактичної роботи жіночої консультації; 

2. вивчає показники роботи жіночої консультації; 

3. знайомиться із оформленням медичної документації 

(амбулаторних карт, обмінних карт вагітної жінки, контрольної карти 

диспансерного спостереження, листків непрацездатності, карт термінових 

повідомлень на інфекційних хворих та ін.); 

4. опановує та застосовує на практиці вміння проводити загальне 

фізикальне та основне гінекологічне обстеження хворої гінекологічного 

профілю; 

4. разом із лікарем акушером-гінекологом проводить прийом 

вагітних та гінекологічних хворих в умовах жіночої консультації та 

консультує вдома; 

5. вчиться добирати інструментарій для проведення тих чи тих 

діагностично-лікувальних маніпуляцій; 

6. визначає об’єм стандартного обстеження хворих із гінекологічною 

патологією, у т. ч. – хворих дитячого та підліткового віку та за умови 
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необхідності планового оперативного втручання; 

7. інтерпретує результати отриманих власних даних, даних 

спеціальних методів діагностичного дослідження жінки та результатів 

додаткових лабораторно-інструментальних методів її обстеження; 

8. проводить диференційну діагностику гінекологічних 

захворювань; 

9. визначає термін вагітності; 

10. під контролем безпосереднього керівника приймає рішення 

стосовно призначення тактики лікування хворої гінекологічного профілю; 

11. бере участь у роботі ЛКК; 

12. визначає диспансерну групу пацієнток: ерозії шийки матки, 

поліпи, ектропіони, пухлини геніталій, хронічні запальні процеси жіночих 

статевих органів, безплідність, порушення менструального циклу та ін.; 

13. приймає активну участь у диспансеризації хворих вдома та за 

умови виклику їх на прийом до лікаря в жіночу консультацію; 

14. проводить кольпоскопію, біопсію та діатермоелектрокоагуляцію 

(ДЕК) шийки матки; 

15. виконує діагностичні й лікувальні (бере мазки на гонокок, 

мікрофлору та гормональну насиченість, виконує введення мазевих тампонів, 

робить піхвові ванночки тощо) маніпуляції та фізіотерапевтичні процедури; 

16. веде медичну документацію (амбулаторні карти, листки 

непрацездатності тощо); 

17. бере активну участь в проведенні санітарно-освітніх та 

протиепідемічних заходів, профілактичних оглядів жінок, які проводяться в 

районі амбулаторно-поліклінічним закладом на актуальну для даної 

місцевості тему. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Після завершення проходження виробничої практики з гінекології 
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здобувачі вищої освіти повинні підготуватись до заліку. 

Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного 

контролю з виробничої практики: 

1. принципи організації роботи жіночої консультації та 

гінекологічного відділення; 

2. основна документація лікаря жіночої консультації та 

гінекологічного відділення; 

3. морально-деонтологічні принципи та принципи фахової 

субординації в жіночій консультації;  

4. розлади функцій органів репродуктивної системи; 

5. кісти та пухлини яєчника: клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, ускладнення, принципи лікування, показання до хірургічного 

лікування; 

6. доброякісні пухлини матки: клініка, діагностика, ускладнення, 

лікування, показання до хірургічного лікування, диференційна діагностика; 

7. фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів; 

8. злоякісні новоутворення статевих органів: клініка, діагностика, 

тактика ведення та принципи лікування, диференційна діагностика; 

9. запальні захворювання жіночих статевих органів. Особливості 

їхнього перебігу в різні вікові періоди життя жінки; 

10. захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоніаз, 

гонорея, уреаплазмоз, мікоз, хламідіоз, вірусні та ін. ураження). Клінічні 

прояви, діагностика, диференційна діагностика, тактика ведення хворих та 

принципи лікування; 

11. «Гострий живіт» у гінекології: позаматкова вагітність; апоплексія 

яєчника; розрив капсули пухлини яєчника; перекрут ніжки пухлини; розрив 

гнійної тубооваріальної пухлини; порушення живлення міоматозного вузла: 

клініка, діагностика, тактика лікаря, невідкладна допомога; 

12. методи контрацепції: комбіновані оральні контрацептиви (КОК), 

вагінальне кільце, контрацептивний пластир, ін’єкційні, внутрішньоматкові 
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контрацептиви, бар’єрні методи контрацепції, сперміциди, добровільна 

хірургічна стерилізація та ін. методи невідкладної контрацепції. 

Крім того, здобувачам освіти необхідно засвоїти наступні знання: 

1. про сучасні концепції вітчизняної та зарубіжної теоретичної й 

практичної гінекології; 

2. про основні принципи організації гінекологічної допомоги 

населенню України; 

3. клінічної анатомії та фізіології жіночих статевих органів; 

4. загальних та спеціальних методів обстеження гінекологічних 

хворих; 

5. загальної симптоматології гінекологічних захворювань; 

6. класифікування розладів функцій органів репродуктивної 

системи; 

7. нейроендокринних синдромів у гінекології; 

8. про особливості доброякісних та злоякісних пухлин матки і 

додатків; 

9. загальних елементів догляду за хворими гінекологічного 

профілю; 

10. теоретичних аспектів профілактики виникнення та 

розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції; 

11. про ускладнення під час гемотрансфузії, заходи для їхньої 

профілактики та лікування; 

12. сучасні стандарти надання допомоги при гінекологічній 

патології, що потребують невідкладної допомоги; 

13. питань планування сім’ї. 

У той же час здобувачі освіти повинні закріпити на практиці наступні 

вміння: 

1. встановлювати попередній діагноз основних гінекологічних 

захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої; 

2. визначати фактори, які впливають на планування сім’ї та 
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розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї; 

3. планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних 

станах у гінекології; 

4. виконувати необхідні медичні маніпуляції; 

5. проводити гінекологічне дослідження, здійснювати забір 

матеріалу для цитологічного, гістологічного та бактеріологічного 

дослідження та навчитись їх інтерпретувати; 

6. встановлювати нозологічну форму захворювання, проводити 

диференційну діагностику, формулювати діагноз; 

7. призначати план лікування; 

8. визначати прогноз та працездатність; 

9. проводити профілактику та реабілітацію гінекологічних хворих. 

Підсумки практики проводяться після її закінчення.  

За умови виконання усіх розділів програми виробничої практики та 

індивідуального завдання студенти звітують перед керівниками навчального 

закладу.  

Захист звіту з виробничої практики студента проводиться комісією, до 

складу якої входять керівники практики від вищого навчального закладу та, 

за можливості, керівники практики від лікувальних закладів, а також – 

викладачі кафедр, котрі проводили заняття зі спеціальних дисциплін. 

Комісія приймає залік у студентів на базах виробничої практики 

напередодні її закінчення або у вищому навчальному закладі – впродовж 

перших десяти днів наступного семестру. 

Оцінка за виробничу практику виставляється в заліково-екзаменаційну 

відомість та в залікову книжку здобувача освіти за підписами членів комісії. 

Вона враховується спеціальною комісією при встановленні розміру 

стипендії. 

Студент, який не виконав програми виробничої практики з поважної 

причини проходить її вдруге, за умови дозволу деканату та дотримання 

вимог, передбачених вищим навчальним закладом.  
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Здобувач вищої освіти, який не виконав програми виробничої практики 

без поважної причини відраховується із вищого навчального закладу. 

 

5. ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧУ 

КОНСУЛЬТАЦІЮ 

 

1. Жіноча консультація – є амбулаторно-поліклінічним закладом 

МОЗ України та створюється для надання амбулаторної акушерсько-

гінекологічної допомоги населенню [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17]. Вона може бути 

структурним підрозділом комунального підприємства. 

2. Перелік приміщень, що пропонується для жіночої консультації: 

- кабінет завідувача жіночою консультацією; 

- кабінет старшої акушерки; 

- кабінети лікарів-акушерів-гінекологів; 

- кабінети спеціалізованих прийомів: планування сім’ї, невиношування 

вагітності, гінекологічної ендокринології, мамологічний кабінет, кабінет 

патології шийки матки, гінекології дитячого та підліткового віку, діагностики 

та лікування безпліддя, функціональної та пренатальної діагностики; 

-кабінети прийому інших спеціалістів: терапевта, стоматолога, 

психотерапевта (медичного психолога), юристконсульта та ін.; 

- фізіотерапевтичний кабінет; 

- кабінет лікувальної фізкультури; 

- кабінет підготовки вагітних до пологів; 

- мала операційна; 

- операційна; 

- кімната тимчасового перебування після операції; 

- процедурний кабінет; 

- лабораторія; 

- стерилізаційна; 

- денний стаціонар; 
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- реєстратура. 

3. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, 

оснащення жіночих консультацій медичною апаратурою, інструментарієм, 

господарським інвентарем та обладнанням проводиться відповідно до діючих 

нормативів у встановленому порядку. 

4. Керівництво роботою жіночої консультації здійснюється 

завідувачем жіночої консультації. 

5. Персонал жіночої консультації в своїй роботі керується діючим 

законодавством, положенням про жіночу консультацію, наказами, 

інструкціями та іншими чинними нормативними актами органів охорони 

здоров’я та посадовими інструкціями. 

6. Розрахункова площа приміщень жіночої консультації повинна 

відповідати нормативним вимогам, які пред’являються до лікувальних 

закладів («Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади 

охорони здоров’я. ДБН В.2.2-10-2001»).  

7. Основними завданнями роботи жіночої консультації є: 

7.1. Організація та проведення комплексу профілактичних заходів 

щодо збереження репродуктивного здоров’я населення, включаючи 

планування сім’ї та профілактику ІПСШ. 

7.2. Проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження ускладнень вагітності, післяпологового періоду, 

гінекологічних захворювань на основі сучасних досягнень науки і практики.  

7.3. Раннє виявлення вагітних жінок (до 12 тижнів вагітності) та їх 

диспансерний нагляд. Проведення клінічного, функціонального, УЗ та 

лабораторного обстеження вагітної із застосуванням сучасних засобів для 

визначення ступеня та групи перинатального ризику з метою профілактики 

акушерських та перинатальних ускладнень. 

7.4. Своєчасне виявлення захворювань у вагітних жінок та скерування 

їх на госпіталізацію у відділення патології вагітності пологового будинку або 

в інші лікувально-профілактичні установи за профілем захворювання. 
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7.5. Скерування вагітних жінок, які потребують лікування в стаціонарі 

денного перебування. 

7.6. Забезпечення наступності з пологовими будинками, станцією 

швидкої медичної допомоги, поліклінікою та дитячою поліклінікою, 

спеціалізованими ЛПЗ (центри планування сім’ї, дермато-венерологічні 

лікарні, протитуберкульозний диспансер та ін.). 

7.7. Впровадження в практику сучасних засобів діагностики та 

лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних 

захворювань. 

7.8. Забезпечення необхідним обсягом функціонального та 

лабораторного обстеження вагітних жінок. 

7.9. Організація підготовки вагітних до пологів та залученням сім’ї до 

навчання у «Школі відповідального батьківства». 

7.10. Організація та проведення профілактичних гінекологічних оглядів 

жінок з використанням сучасних методів обстеження (кольпоскопія, 

цитологія та ін.) з метою раннього виявлення та лікування гінекологічних 

захворювань.  

7.11. Організація та проведення консультування сімей з питань 

планування сім’ї.  

7.12. Диспансеризація гінекологічних хворих згідно з «Нормативами 

надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю 

«Акушерство і гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних 

закладів». 

7.13. Забезпечення правового захисту жінок, згідно з діючим 

законодавством, а у разі необхідності – за участю юрисконсульта. 

7.14. Своєчасне надання відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами 

згідно чинного законодавства, оформлення листа тимчасової 

непрацездатності, направлення на лікарсько-консультативну комісію та 

МСЕК згідно із установленим порядком. 

7.15. Організація медико-генетичного консультування подружжя, 
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молоді, що збирається до шлюбу та сімей, в яких є  ризик народження (або 

які мають) дітей з вродженими вадами чи спадковими захворюваннями. 

7.16. Забезпечення складання статистичних звітів за встановленими 

зразками, на основі яких проводити систематичний аналіз  своєї діяльності. 

7.17. Фахівцями жіночої консультації здійснюється методичне 

керівництво оглядовими кабінетами в багатопрофільних поліклініках за 

територіальним принципом [14, 16, 18, 19, 22]. 

 
6. ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ З ГІНЕКОЛОГІЇ 

 

6.1. Правила оформлення щоденника виробничої практики 

 
Зразок оформлення щоденника з виробничої практики з гінекології 

__________________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

студента __________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет, курс, група __________ IV медичний ____________________ 
 
Кафедра акушерства та гінекології № 1  
 
Виробнича практика з гінекології  
 

Модуль № 4  

«Основні обов’язки та професійні дії лікаря жіночої консультації» 

 
Клінічна база ______________________________________________________ 

202_____рік 
м. Полтава 

 
Студент___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)  
 

Прибув на підприємство, організацію, установу _________________________ 
__________________________________________________________________ 
Печатка 
підприємства, організації, установи „___” ______________  20___ року 
________________   _________________________________________________ 
   (підпис)            (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Вибув з підприємства, організації, установи ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Печатка 
Підприємства, організації, установи   “___” _____________  20___ року 
________________   _________________________________________________ 
   (підпис)            (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
 

6.2. Правила ведення та оформлення щоденника виробничої 

практики з гінекології студента 4-го курсу медичного факультету 

 

Дата, 
години 
роботи 

 
Зміст виконаної роботи 

 
Підпис 

 
_________ 
 
з___по___ 
 
 
 
 
 
 
 
 

У першому щоденнику цього розділу 

наводиться коротка характеристика бази 

жіночої консультації, термін роботи в жіночій 

консультації (З________   по________).  

У щоденнику в хронологічному порядку  

ПІБ усіх гінекологічних хворих, оглянутих 

студентом. За цієї умови коротко описується 

кожна клінічна ситуація, дані фізикального та 

гінекологічного огляду. За цієї умови у 

щоденнику слід відобразити скарги, загальний 

стан, стан молочних залоз, пульс, АТ тощо, 

описати гінекологічний статус: стан зовнішніх 

статевих органів, огляд шийки матки у 

дзеркалах, характер виділень із піхви. Після 

проведення дворучного обстеження описати 

стан матки: розміри, положення, рухливість 

придатків, параметрію. 

Встановити діагноз, призначити 

обстеження, лікування. 

Крім того, необхідно відобразити динаміку 
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результатів обстеження, визначити фактори 

ризику, які потрібно підрахувати в балах, 

описати рекомендації, обґрунтувавши їх, 

призначити дату наступного огляду. 

У щоденнику переліковуються виконані 

практичні навички: взяття крові, виділень з 

піхви для лабораторного обстеження, піхвове 

обстеження, огляд матки в дзеркалах та ін. 

Також необхідно описати свою участь у заходах 

санітарно-просвітньої освіти, в профоглядах, 

участь у наданні невідкладної допомоги хворим.  

Усі ці дані повинні бути висвітлені у 

щоденнику за кожен день роботи. 

У цифровому звіті слід відобразити 

виконані практичні навички за добу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпис 
студента_____ 
 
Підпис базового 
керівника_____ 
 
Підпис 
керівника від 
ПДМУ______ 

 

6.3. Зразки робочих записів у щоденнику під час виробничої 

практики 

 
Дата, 

години 
роботи 

 
Зміст виконаної роботи 

 
Підпис 

 На прийом до лікаря акушера-гінеколога звернулась 

жінка 23-ти років зі скаргами на появу виділень з піхви, 

почервоніння та свербіж зовнішніх статевих органів.  

Об’єктивний огляд: загальний стан задовільний. 

Температура тіла 36,8 оС. Молочні залози м’яко-

еластичної консистенції, безболісні. Пульс 76/хв., 

ритмічний. АТ 120/80 мм рт. ст. Живіт м’який, 

неболючий. Симптом постукування негативний. 

Гінекологічний статус: зовнішні статеві органи 
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розвинуті правильно. Оволосіння за жіночим типом. 

Шкіра промежини гіперемована.  

Огляд слизових оболонок піхви та шийки матки в 

дзеркалах: слизові оболонки шийки матки та піхви 

гіперемовані. Виділення в значній кількості, пінисті, 

білого кольору, без запаху. 

Бімануальне дослідження: піхва вільна. Піхвова 

частина шийки матки до 2 см. Матка грушоподібної 

форми, не збільшена, щільної консистенції, розташована 

в anteflexio – іnteversio, рухома, не болюча. Додатки 

матки: не збільшені, симетричні, рухливі не болючі. 

Склепіння глибокі, не болючі. 

Діагноз: 

Призначення:  

 
6.4. Робочі записи в щоденнику під час виробничої практики 
 

Дата, 
години 
роботи 

 
Зміст виконаної роботи 

 
Підпис 

 Продовження щоденного ведення щоденника за 
вищевказаною схемою. 

 

 

6.5. Підсумковий звіт здобувача освіти про виконану роботу під 

час виробничої практики 
______________________________________________________________________ 

вид та назва практики 

здобувача 4 курсу, групи № __________медичного факультету № __________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Термін практики: з________________20___ р. по ________________20___ р.  

Місце проходження практики: кафедра акушерства і гінекології № 1 

Базовий керівник: _________________________________________ 
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Перелік навичок та вмінь 
Кількість навичок Оцінка в 

балах план фактично 
1.Збір анамнезу хворої та вагітної 15   
2. Загальний огляд гінекологічних хворих 15-20   
3. Огляд шийки матки у дзеркалах 5   
4. Взяття мазків із піхви на цитологію та 
ступінь чистоти піхви 5   

5. Дворучне піхвове дослідження 10   
6. Обґрунтування попереднього діагнозу, 10   
7. Аналіз даних УЗД органів малого таза 10   
8. Оцінка клінічних аналізів (загальний 
аналіз крові та сечі), біохімічних аналізів 
крові, коагулограми та ін.). 

10   

9. Оцінка даних інструментальних 
досліджень  5   

10. Аналіз даних обстеження молочних залоз 5   
11. Аналіз даних результатів комп’ютерної 
томографії органів малого тазу 2   

12. Аналіз даних імунологічних та 
гормональних досліджень 2   

13. Надання невідкладної допомоги на 
дошпитальному етапі (маткова кровотеча, 
розрив пухлини яєчника, апоплексія яєчника 
та ін.). 

1   

14. Участь у підготовці хворої до 
оперативного втручання  3   

 

Підпис здобувача _____________          Підпис викладача _____________ 

 

6.6. Результати підсумкового модульного контролю 

 
 Виконане завдання Оцінка в  балах 

1   
2   
3   
 Загальна сума балів за ПМК  
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6.7. Відгук та оцінка роботи здобувача освіти за практику 
 

__________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________ 
 
 
________________      _______________________________________ 
                         (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
 
Печатка        «______» __________________  20 __ року 

 

6.8. Висновок керівника практики від вищого навчального 

закладу про проходження практики ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Дата складання заліку  „____”_______________20__ року  
 
Оцінка:  
за національною шкалою   ____________________  
                                                                    (словами) 
кількість балів  ______________________________________________ 
    (цифрами та словами) 
за шкалою ECTS  ____________________________________  
 
Керівники практики: 

від вищого навчального закладу __________   ________________ 
                                                                  (підпис)             (прізвище та иніціали) 
від підприємства (організації, установи) __________  ______________ 
                                                                              (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

7. ПРАКТИЧНИ НАВИЧКИ ТА ЕТАПНІСТЬ ЇХНЬОГО 

ВИКОНАННЯ 

 

Перелік практичних навичок, які має засвоїти здобувач вищої освіти 

при вивченні Модуля № 4 «Виробнича лікарська практика з гінекології»:  

1. опитування та акушерсько-гінекологічне обстеження хворих в 

умовах жіночої консультації; 
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2. виконання гінекологічного дослідження (в дзеркалах, 

бімануальне, ректальне, ректо-вагінальне, ректо-абдомінальне); 

3. взяття матеріалу з піхви, цервікального каналу та уретри для 

онкоцитологічного, бактеріоскопічного та бактеріологічного досліджень; 

4. оцінка результатів мікроскопії урогенітального мазка, 

бактеріологічного та інших методів виявлення ІПСШ, які є тригерами 

розвитку запальних захворювань жіночих статевих органів;  

5. оцінка даних кольпоскопії, результатів онкоцитологічного 

дослідження мазка з цервікального каналу, ультразвукового та 

рентгенологічного дослідження; 

6. інтерпретація тестів діагностики функціонального стану 

яєчників;  

7. інтерпретація результатів лабораторного дослідження (загального 

аналізу крові та сечі, біохімічного аналізу крові, коагулограми, гормональних 

досліджень крові та ін.); 

8. призначення плану обстеження хворої при різній гінекологічній 

патології; 

9. проведення диференційної діагностики між гострими 

гінекологічними та хірургічними захворюваннями; 

10. обґрунтування та формулювання клінічного діагнозу; 

11. розробка алгоритму діагностики та надання невідкладної 

допомоги при маткових кровотечах, «гострому животі» та інших критичних 

клінічних ситуаціях; 

12. призначення плану обстеження подружньої пари при неплідному 

шлюбі; 

13. проведення консультування з питань планування сім’ї,  

14. вміння підбору сучасного методу контрацепції; 

15. призначення плану передопераційної підготовки за умови 

проведення планових та ургентних гінекологічних операцій; 

16. ведення післяопераційного періоду.  
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7.1. Загальне фізикальне обстеження хворої 

І. Розмова з жінкою 

1) Скарги 

Скарги хворої слід збирати детально. При виявленні скарг важлива не 

лише їхня констатація, а й чітка конкретизація та деталізація. До того ж не 

потрібно обмежуватись лише повідомленнями хворої, а необхідно додатково 

виявити скарги щодо патології інших органів та систем, які можуть бути 

залучені до даного патологічного процесу.  

2) Анамнез захворювання 

Описати у хронологічному порядку тривалість скарг, послідовність 

появи тих чи тих симптомів. За цієї умови з’ясовується дата початку 

захворювання та його розвиток (поступовий, гострий, раптовий), за яких 

обставин виникли скарги хворої (на тлі повного здоров’я, статевих зносин, 

травми, переохолодження, перенесених пологів, аборту та ін.). Крім того, 

потрібно вказати скільки часу не зверталась за медичною допомогою, чи 

застосовувала ті чи ті медикаментозні препарати (дози та кратність прийому) 

або інші методи лікування. Якщо так, уточнити їхній вплив на подальший 

перебіг хвороби. 

3) Анамнез життя 

Вказати як росла та розвивалась в дитинстві. Особливо необхідно 

вказати на перенесені в дитинстві інфекційні хвороби, наявні хронічні 

соматичні хвороби, конституційні та спадкові захворювання у хворих та їхніх 

родичів. За цієї умови необхідно розглянути ймовірність розвитку 

спадкової схильності до захворювання. Крім того, у хронологічному 

порядку викладаються всі перенесені гінекологічні захворювання, травми, 

оперативні втручання на органах черевної порожнини та малого тазу, 

венеричні хвороби, туберкульоз, жовтяницю, злоякісні пухлини тощо. 

Вияснити умови життя, побуту, професійний анамнез, наявність 

шкідливих звичок (зловживання алкоголем, тютюнопаління, токсикоманія, 

наркоманія тощо).  
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Дуже важливо уточнити алергологічний анамнез, непереносимість 

ліків. Водночас необхідно відмітити, чи проводилось раніше переливання 

крові та кровозамінників та чи були побічні реакції на їхнє введення. 

4) Спеціальний гінекологічний анамнез  

Менструальна функція: уточнити у якомі віці з’явилась перша 

менструація, її періодичність, тривалість. У той же час з’ясувати чи відразу 

встановився менструальний цикл, чи змінився після початку статевого життя, 

пологів, абортів чи перенесених захворювань. 

Статева функція: уточнити в якому віці розпочалося статеве життя; 

наявність випадкових статевих зв’язків, зміну партнерів, у якому шлюбі (за 

кількістю) знаходиться; скільки часу тривали попередні шлюби, особливості 

статевого життя (біль під час статевого акту тощо), яким методом 

контрацепції користується. Уточнити дату останніх статевих зносин. 

Дітородна функція: уточнити чи були вагітності, як швидко завагітніла 

після початку статевого життя; їхня кількість, які проміжки часу були між 

вагітностями; скільки було пологів (термінових, передчасних), чи не було 

ускладнень, скільки народжено живих дітей. Встановити дату останніх 

пологів. Якщо були аборти, то уточнити чи це було штучне переривання 

вагітності, чи були вони – мимовільними. Водночас встановити їхню 

кількість та термін вагітності, на якому відбулося її переривання, можливі 

ускладнення (менопауза тощо). Уточнити дату останнього аборту. 

Секреторна функція: уточнити чи є виділення із піхви (білі). Якщо є, 

то коли хвора їх помітила, їхній характер (колір, консистенція, запах), 

періодичність появи та кількість. Уточнити чи подразнюють вони зовнішні 

статеві органи та шкіру стегон й сідниць. 

ІІ. Об’єктивне обстеження хворої: 

Загальний стан хворої. Положення хворої (активне, пасивне, 

вимушене). Стан свідомості. Статура. Конституція. Харчування (підвищене, 

знижене, помірне, надмірне). Зріст. Маса тіла. Температура тіла. Стан шкіри, 

підшкірної клітковини шар (тургор), видимих слизових оболонок. 
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Обстеження периферичних лімфатичних вузлів. Огляд та пальпація 

молочних залоз.  

Оцінка стану кісткової та м’язової системи. Наявність набряків.  

Форма грудної клітки. Фізикальне обстеження органів системи дихання 

(пальпація, перкусія, аускультація). 

Фізикальне обстеження органів серцево-судинної системи. Пульс. 

Вимірювання АТ на плечових артеріях. 

Фізикальне обстеження органів шлунково-кишкового тракту: язик, 

форма живота (впалий, опуклий, плоский, відвислий), виявлення пігментації 

середньої лінії живота, розширення підшкірних вен. Оцінка видимої 

перистальтики, стану передньої черевної стінки, наявності загального та 

місцевого м’язового напруження, гриж тощо. Оцінка даних глибокої 

пальпації живота. У разі виявлення пухлини визначити її межі, рухливість, 

розмір, форму, характер поверхні, консистенцію та болючість Виявлення 

симптомів подразнення очеревини. Обстеження стану органів черевної 

порожнини: печінки, селезінки, кишківнику, нирок. Оцінка симптому 

«постукування».  

Оцінка стану ендокринної системи. Визначення неврологічного 

статусу. 

 

7.1.1. Методика обстеження молочних залоз 

 

Огляд молочних залоз 

1. Огляд форми грудей та зовнішнього вигляду сосків. 

2. Під час підняття догори рук хворою огляньте спочатку всі її 

груди, а потім – з обох сторін. 

3. У положенні хворої стоячи натискаючи трьома середніми 

пальцями руки розпочніть пальпацію, починаючи з верхнього зовнішнього 

крадранту, а далі рухайте пальці за годинною стрілкою. 

4. Потім стисніть кожен сосок окремо між великим та вказівним 
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пальцями, слідкуючи чи не виділяється рідина. 

5. Продовжуйте обстеження у положенні лежачи – знову по колу, 

кожну чверть почергово. 

6. Провести пальпацію пальцями лімфатичних вузлів під пахвами. 

При обстеженні молочних залоз потрібно звертати увагу на усі зміни 

грудей, наприклад: нагрубання молочних залоз; стягнутість або набряклість 

шкіри, її почервоніння; виділення рідини з сосків та ін. 

Пальпація молочних залоз 

Молочні залози пальпують в положенні хворої сидячи з опущеними, а 

потім – з піднятими вгору руками (рис. 7.1 а).  

   
Рис. 7.1 а.Пальпація молочних 

залоз у положень сидячи з 
піднятими вгору руками 

Рис. 7.1 б. Пальпація лімфовузлів 
у надключичної області. 

Рис. 7.1 в.Пальпація 
лімфовузлівув підключичної 

області. 
 

   
Рис. 7.1 г. Пальпація 

лімфовузлівув пахвової ділянки 
Рис. 7.1 д. Пальпація дольок 

молочної залози 
Рис. 7.1 е. Дослідження 

характеру виділень із сосків. 
 

Надалі проводять пальпацію лімфатичних вузлів у надключичній та 

підключичній ділянках (рис. 7.1 б, рис. 7.1 в). Потім пальпуються пахові 

лімфатичні вузли (рис. 7.1 г).  

Дослідження молочних залоз закінчують в положенні пацієнтки лежачи 

на спині. За цієї умови визначають стан часточок залози (рис. 7.1 д) та 

характер виділень із сосків (рис. 7.1 е). 
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7.2. Гінекологічне обстеження 

 

7.2.1. Основне гінекологічне обстеження 

 

До основних методів гінекологічного обстеження відносять: 

1. огляд зовнішніх статевих органів; 

2. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

3. внутрішнє одноручне вагінальне дослідження; 

4. бімануальне дослідження; 

5. ректо-абдомінальне дослідження. 

 

7.2.2.  Додаткове гінекологічне обстеження 

 

Додатковими методами дослідження гінекологічних хворих є: 

1. взяття мазків із цервікального каналу для онкоцитологічного 

дослідження; 

2. взяття мазків із цервікального каналу та піхви для 

бактеріоскопічного та бактеріологічне досліджень; 

3. взяття мазків на гонокок (посіви проводяться пiсля провокації); 

4. проведення тестів функціональної діагностики (мазок на 

«гормональне дзеркало», визначення базальної температури, 

кольпоцитологічне дослідження піхвових мазків та ін.); 

5. обстеження жіночих статевих органів за допомогою кульових 

щипців; 

6. проведення зондування матки; 

7. проведення фракційного діагностичного вишкрібання стінок 

цервікального каналу та порожнини матки з патогістологічним дослідженням 

(ПГД) зішкрібу;  

8. проведення біопсії вагінальної частини шийки матки;  

9. проведення пункції черевної порожнини через заднє 
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склепіння; 

10. проведення ендоскопічних методів дослідження (кольпоскопія, 

цервікоскопія, гістероскопія, лапароскопія, кульдоскопія, везико-вагінальна 

діафаноскопія та ін.); 

11. пертубація (дослідження прохідності та функційного стану 

маткових труб за умови уведення кисню чи вуглекислого газу в 

порожнину матки й маткові труби); 

12. гідротубація (дослідження прохідності та функційного стану 

маткових труб за умови введення в них рідини через порожнину матки); 

13. ехогістеросальпінгографія (ультразвукове дослідження (УЗД) 

загального стану порожнини матки та оцінка прохідності маткових труб); 

14. УЗД (ехографія) органів малого тазу (ОМТ); 

15. застосування рентгенологічних методів дослідження 

(метросальпінгографія, пневмопельвіографія, ангіогістеросальпінгографія, 

комп’ютерна томографія (КТ) ОМТ, радіоізотопна діагностика 

функціонального стану маткових труб та ін.); 

16. термографія жіночих статевих органів та медико-генетичного 

консультування; 

17. проведення цитогенетичного дослідження [1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 

10]. 

 

7.2.3.  Додаткове обстеження: 

1) загально-клінічні дослідження: 

- загальний аналіз крові; 

- загальний аналіз крові сечі; 

- коагулограма; 

- аналіз крові на цукор; 

- аналіз крові на групу крові та Rh-фактор (за необхідності); 

- аналіз крові на сифіліс (RW), вірус імунодефіциту людини (BІЛ) 

(за умови інформованої згоди); 



 42 

- аналіз крові на Hbs Ag, анти-HBV, анти-HCV (за необхідності); 

2) біохімічне дослідження крові(за необхідності); 

3) аналіз крові на гострофазові показники (СРП та ін.) (за 

показаннями); 

4) імунограма (визначення імуноглобулінів (Ig) М, як показника 

тривалості захворювання, Ig G – імунної відповіді та Ig А – хронізації 

процесу) (за необхідності); 

5) аналіз крові на рівень статевих гормонів (прогестерон, естрадіол, 

естріол, тестостерон) (за необхідності); 

6) аналіз крові на гонадотропні гормони (фолікулостимулюючий 

гормон (ФСГ), лактотропний гормон (ЛТГ), лютеїнізуючий гормон (ЛГ) (за 

необхідності); 

7) аналіз крові на гормони наднирників (андростендіон, 17–ОН – 

прогестерон (17–ОНР), кортизол) та адренокортикотропний (АКТГ) гормон 

(за показаннями); 

8) аналіз сечі на 17-КС, або метанефрини (за показаннями); 

9) аналіз крові на альфа – фетопротеїн, хоріонічний гонадотропін 

(ХГТ), РАРР-А (білок асоційований з вагітністю) (за необхідності); 

10) аналіз крові на ІПСШ (Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, 

Candida albicans, Candida crusei, Candida glabrata, Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasma species – urealit/parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma 

hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Трепонема 

(кардіоліпіновий антиген, антитіла до Люіс IgG ), папіломавірус та ін. (за 

показаннями); 

11) визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу та ін. у 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або з уретри методом ПЛР (за 

показаннями); 

12) аналіз калу на яйця глистів (за показаннями); 

13) зішкріб на ентеробіоз; 

14) проба на туберкульоз (за показаннями); 
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15) проведення гормональних проб (прогестеронова, 

дексаметазонова та ін.); 

16) проведення тесту на вагітність; 

17) аналіз спермограми чоловіка хворої (при неплідності) та 

проведення проби Шуварського-Гунера; 

18) рентгенографія (Ro-графія) або комп’ютерна томографія (КТ) 

черепа («турецьке сідло») (за показаннями); 

19) електрокардіограма (ЕКГ); 

20) Ro-графія органів грудної клітки (ОГК); 

21) обстеження органів черевної порожнини (ОЧП): 

фіброгастродуоденоскопія, фіброколоноскопія, ректороманоскопія, 

іригоскопія, Ro-графія шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та ін.; 

22) консультація терапевта, уролога, офтальмолога (визначення полів 

зору), ендокринолога, невропатолога та інших фахівців (за необхідності).  

 

7.3. Методика обстеження гінекологічної хворої 

 

7.3.1.  Гінекологічний статус  

 

Огляд зовнішніх статевих органів включає визначення характеру та 

типу оволосіння на зовнішніх статевих органах та опис зовнішніх статевих 

органів (лобка, великих й малих статевих губ, клітору, статевої щілина, 

присінку піхви із залозами, дівочої перетинки, промежини, розміру 

бартолінових залоз, задньої спайки губ, стану зовнішнього отвору 

сечовивідного каналу). За цієї умови можна виявити ознаки інфантилізму. 

 

7.3.2. Методика обстеження хворої за допомогою піхвових дзеркал 

 

Обстеження хворої проводять після спорожнення сечового міхура та 

відсутності переповненого кишківника. 
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Маніпуляція виконується на гінекологічному кріслі в лежачому 

положенні жінки як показано на рис. 7.2. Дослідження проводять у 

стерильних рукавичках. 

 

 
 

Рис. 7.2 Методика проведення огляду хворої за допомогою піхвових зеркал 

 

Техніка виконання: 

1. вказівним та великим пальцями лівою руки необхідно розвести 

статеві губи; 

2. правою рукою ввести ложку жолобуватого дзеркала по боковій 

стінці піхви в прямому розмірі тазу, а потім повернути його на 90° ручкою 

вниз та зафіксувати ручку дзеркала лівою рукою; 

3. правою рукою необхідно ввести підйомник, проштохуючи його 

по дзеркалу, яким піднімають передню стінку піхви, оголюючи шийку матки. 

4. ретельно оглянути шийку матки та стінки піхви; 

5. обережно вивести підйомник та дзеркало; 

6. дзеркало куско вводять у піхву в складеному вигляді поперечним 

розміром браншів уздовж статевої щілини; 
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7. повертаючи його на 90° кремальєрою донизу, розводять стулки та 

оголюють шийку матки; 

8. оглянувши шийку матки, слід скласти стулки дзеркала та вивести 

його з піхви. 

Надалі проводять вагінальне дослідження. За цієї умови великим та 

вказівним пальцями лівої руки розводять статеві губи, а середній та 

вказівний палець правої руки вводять у вагіну, оцінюючи її чутливість, 

ширину входу в піхву, пружність її стінок, стан слизової оболонки, наявність 

пухлин, перетинки, стан вагінальної частини шийки матки, її величину 

форму та форму зовнішнього вічка, наявність на ній рубців, розривів після 

пологів, пухлин тощо. 

 

7.3.3.  Методика проведення бімануального дослідження жінки 

 

Маніпуляція виконується на гінекологічному кріслі в лежачому 

положенні жінки як показано на рис. 7.3. 

 

 
 

Рис. 7.3 Види бімануального дослідження: 
а) піхвово-черевне  б) прямокишково-черевне в) прямокишково- 

піхвовочеревне дослідження 
 

Дослідження проводять у стерильних рукавичках. 

Техніка виконання: 

1. уведення 2-го та 3-го пальців правої руки лікаря в піхву; 

2. зап’ястям лівої руки здійснюється пальпація органів малого тазу з 
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боку черевної стінки. За цієї умови визначають ширину входу в піхву, стан 

промежини, м’язів тазового дна, довжину піхви, глибину піхвових склепінь, 

місткість піхви, вираженість складчастості слизової оболонки, стан її стінок, 

довжину та стан піхвової частини шийки матки (положення, величину, 

консистенцію, болючість, форму та ін.), матки й додатків (маткові труби та 

яєчники). Дане обстеження може також дати уявлення про стан стінок тазу 

(кісткові екзостози тощо). У той же час можна виключити захворювання 

уретри та з’ясувати її стан (потовщена, ущільнена, болюча), наявність нориці 

та ін.  

У нормі величина піхвової частини шийки матки досягає 2 см. Тканини 

шийки матки мають щільну консистенцію.  

Істотне значення для діагностики має стан зовнішнього зіву, який у 

нормі – закритий. Слід зауважити, що в жінок, які народжували шийка матки 

має циліндричну форму, а у тих, які не народжували – конусоподібну.  

Під час обстеження матки визначається її форма, величина, 

консистенція, рухливість, асиметрія матки, пов’язана із локальним її 

збільшенням, що може бути пов’язана із пухлинним процесом. Примітно, що 

обмеження її рухливості може бути обумовлено запальними або злуковими 

процесами. 

З метою встановлення стану додатків матки, пальці, якими обстежують, 

почергово переводяться у бокові склепіння. Якщо додатки пальпуються, то 

звертають увагу на їхню величину, форму, чіткість контурів, характер 

поверхні, консистенцію, рухомість та чутливість. Водночас проводять 

обстеження параметрію. Зазвичай тканини параметрію пальцями не 

відчуваються, проте при запальних захворюваннях статевих органів 

клітковина може виявлятися набряклою, ущільненою та різко болючою.  

Стан параметрію конче необхідно оцінювати при злоякісних 

новоутвореннях, оскільки рак шийки матки метастазує лімфогенним шляхом 

(по бокових стінках тазу). У той же час можна виявити зміни в крижово-

маткових зв’язках (позаду матки), які характерні для хронічних запальних 
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процесів із перевагою рубцьово-злукових змін. За цієї умови вони 

пальпуються потовщеними, укороченими та різко болючими, а рух матки, 

особливо вперед, викликає різку болючість.  

 

7.3.4.  Методика пальцевого (ректального) дослідження прямої 

кишки 

 

Маніпуляція виконується на гінекологічному кріслі в лежачому 

положенні жінки та складається з наступних етапів: 

1. лікар надіває стерильні рукавички, пальці змащує вазеліном; 

2. вказівний палець лікар вводить в пряму кишку хворої під час її 

напруження; 

3. зовнішня його рука розташовується на передній черевній стінці 

над лобковим горбом; 

4. лікар проводить обстеження піхвової частини шийки матки, яка 

розташована вздовж передньої стінки прямої кишки; 

5. за допомогою зовнішньої руки лікар пальпує задню стінки матки, 

крижово-маткові зв’язки, маткові труби та яєчники, звертаючи увагу на 

наявність пухлин, щільних болючих утворень; 

6. під час проведення дослідження звертає увагу на колір, 

консистенцію калу та наявність в ньому домішок крові. 

 

7.3.5.  Методика взяття мазків на цитологічне дослідження 

 

Маніпуляція виконується на гінекологічному кріслі в лежачому 

положенні жінки та проводиться за наступною методикою: 

1. необхідно ввести дзеркало Куско, оголивши шийку матки; 

2. гвинт із кремальєрою провести в отвір та в поріз фіксаційної 

планки; 

3. загвинтити гвинт на кремальєрі; 
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4. зафіксувати стулки дзеркала в розведеному положенні; 

5. ввести в цервікальний канал шийки матки видовжену частину 

шпателя Ейра, повертаючи його на 360° навколо власної осі; 

6. вилучивши шпатель нанести мазок на предметне скельце 

(штрихом вздовж скельця); 

7. іншим, широким кінцем шпателя ейра потрібно взяти матеріал із 

поверхні шийки матки в напрямку від зовнішнього зіву назовні, міцно 

притискаючи шпатель до шийки матки та захопивши перехідну межу 

циліндричного епітелію цервікального каналу й плоского епітелію поверхні 

шийки матки; 

8. нанести мазок у вигляді штриха паралельно попередньому; 

9. розкрутити гвинт, звести дзеркало та вивести його з піхви; 

10. вказати прізвище та ініціали жінки, порядковий номер мазка на 

направленні. 

 

7.3.6. Методика взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження 

 

Маніпуляція виконується на гінекологічному кріслі в лежачому 

положенні жінки. 

Методика виконання: 

1. великим та вказівним пальцями лівої руки розвести статеві губи; 

2. вказівний палець правої руки потрібно ввести в піхву та через 

задню стінку піхви провести масаж уретри; 

3. ватною кулькою за допомогою корнцанга необхідно протирати 

зовнішній отвір уретри; 

4. взяти виділення з уретри жолобуватим зондом та нанести їх на 

предметне скельце у вигляді літери «И»; 

5. увести двостулкове дзеркало Куско; 

6. закріпити дзеркало Куско; 

7. узяти виділення з цервікального каналу жолобуватим (іншим) 



 49 

зондом та нанести їх у вигляді літери «С»; 

8. третім жолобуватим зондом взяти виділення із задньої стінки 

піхви та нанести його на предметне скельце у вигляді літери «У». 

 

7.3.7.  Методика взяття мазків на бактеріологічне дослідження 

 

Матеріал для дослідження беруть ще до проведення бімануального 

обстеження стерильним тампоном із заднього склепіння або з патологічно 

змінених ділянок слизової оболонки шийки матки після введення дзеркала та 

підйомника в піхву.  

Після обробки вагінальної частини шийки матки тампоном, змоченим 

стерильним фізіологічним розчином або дистильованою водою беруть 

матеріал тонким ватним тампоном, уведеним в цервікальний канал, не 

торкаючись стінок піхви. У той же час для бакпосіву може бути 

використаний зішкріб слизової оболонки, отриманий під час діагностичного 

вишкрібання стінок цервікального каналу. 

 

7.3.8.  УЗД органів малого тазу в жінок 
 

ПРОТОКОЛ 

Ультразвукового дослідження органів малого тазу 
 

Дата «  »  20  р 
 
П.І.Б.____________________________________________________  Дата народження_____ 
Остання менструація    Менструальний цикл  днів. Менопауза  ________років  
Гормональна терапія      ____________________________________ 
Оперативні втручання       ______________________________ 
 
МАТКА 
Положения:  антеверсіо, антефлексіо/ ретроверсіо,  ретрофлексіо;   серединне/ відхілена: 
праворуч/ліворуч  Розмір: довжина  мм, товщина_______ мм,  
Ширина _____мм. Форма: звичайна, куляста, сідловидна, дворога, горбиста_____ Стінки 
матки: симетричні / асиметричні: передня ____ мм, задня____мм Структура міометрію: 
однорідна / неоднорідна. Рубець на матці: немає / є ________________________________________ 
Порушення УЗ архітектоніки: 
Дифузні зміни (зони міоматозної трансформації, елементи фіброзу) / вогнищеві зміни 
(вузли) _______________________________________________________________________ 
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Локалізація: передня стінка, задня стінка, дно, перешийок, праве ребро, ліве ребро, 
інтерстиціально, субсерозно, інтерстиціально-субсерозно, субмукозно. Порожнину матки 
деформу є/ не деформує. Кількість: поодинокі / множинні ___________ 
___________Розмір_____мм. Форма: округла, овальна, неправильна. Контур: 
рівний/нерівний; чіткий/ нечіткий______________. Внутрішня структура: 
однорідна/неоднорідна; ехогенність: ізоехогенна, гіпоехогенна, анехогенна, 
гіперехогенна; включення: немає / є (петрифікати, кальцинати, фіброз, деструкційні 
зміни____________________________________________ 
 Ендометрій: Контур: чіткий / нечіткий; рівний / хвилястий. Товщина______мм. Структура 
проліферативна / секреторна.  Відповідає / не відповідає фазі МЦ  ______________________ 
Включення: немає / є: гіпоехогенні, анехогенні, гіперехогенні _________ розміром_____мм 
Порожнина матки: Контур: чіткий / нечіткий; рівний / хвилястий. Не розширена / 
розширена до _____мм Вміст: рідина (однорідна/неодкорідна; анехогенна/гіпоехогенна), 
включення / об’ємні утворення (анехогенні, ізоехогенні, гіпоехогенні, гіперехогенні), 
розміром_____мм  
Шийка матки: Розмір: довжина_____мм, ширина_____мм. Структура: однорідна / 
неоднорідна. Порушення УЗ архітектоніки: дифузні зміни/вогнищеві зміни (ізоехогенні, 
гіпоехогенні, анехогенні, гіперехогенні). Розташування: передня/задня губа. Кількість: 
одиничні /множинні. 
Цервікальний канал: ___________________________________________________________ 
 
ДОДАТКИ 
Правий яєчник: Візуалізація:  задовільна/обмежена, відсутня. Розташування: 
типове/зміщений __________  Розмір: довжина  мм, товщина  ____мм. Форма: 
звичайна/незвичайна. Контур: рівний/нерівний, чіткий / нечіткий. Структура: не змінена 
(дрібнофолікулярна) / змінена 
Фолікулярний комплекс: не змінений / змінений (відсутність / зменшення / збільшення 
кількості фолікулів):____________________________________________________________ 
Капсула яєчника: не візуалізується/візуалізується; не ущільнена/ущільнена до_ мм 
Спайки: не візуалізуються / візуалізуються (лінейні, глибчаті, петрифікати) ____________ 
Порушення УЗ архітектоніки: кістозне, солідне, комплексне утворення ______ 
Локалізація: верхній/нижній полюс, медіальна / латеральна поверхня, параоваріально 
поблизу верхнього / нижнього полюса. Кількість  ____Форма: округла, овальна, 
неправильна. Контур: рівний / нерівний; чіткий / нечіткий. Розмір _____мм. Товщина 
стінки   мм.  Кількість камер    Вміст: анехогенний, ізоехогенний, 
гіпоехогенний, гіперехогенний. У порожнинні включення, перетинки: є / немає 
Проба на стиснення: позитивна / негативна. Зміна форми при зміні положення тіла: 
є/немає _______________________________________________________________________ 
Права маткова труба: не візуалізується / візуалізується; не розширена / розширена до 
  мм 
Лівий яєчник: Візуалізація: задовільна/обмежена, відсутня. Розташування: типове / 
зміщений ____________________________________________________________________ 
Розмір: довжина _____мм, товщина _____мм. Форма: звичайна / незвичайна. Контур: 
рівний / нерівний, чіткий / нечіткий. Структура: не змінена (дрібнофолікулярна) / змінена. 
Фолікулярний комплекс: не змінений / змінений (відсутність / зменшення / збільшення 
кількості фолікулів) ____________________________________________________________ 
Капсула яєчника: не візуалізується / візуалізується; не ущільнена / ущільнена до  ___мм 
Спайки: не візуалізуються / візуалізуються (лінійні, глибчасті, петрифікати)  
 _______ 
Порушення УЗ архітектоніки: кістозне, солідне, комплексне утворення______________  
Локалізація: верхній/нижній полюс, медіальна / латеральна поверхня, параоваріально 
верхнього/нижнього полюса. Кількість  _________Форма: кругла, овальна, неправильна. 
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Контур: рівний/нерівний; чіткий/ нечіткий. Розмір:  _____мм. Товщина стінки______мм. 
Кількість камер   Вміст: анехогенний, ізоехогенний, гіпоехогенний, гіперехогенний. У 
порожнині включения, перетинки: є / немає 
Проба на стиснення: позитивна/негативна. Зміна форми при переміні положення тіла: є / 
немає 
Ліва маткова труба: не візуалізується / візуалізується; не розширена/ розширена до 

______мм 
 
ПОЗАМАТКОВИЙ ПPOCTIP 
Наявність вільної рідини: немає / є (в задньому склепінні, параоваріально справа / зліва, 
попереду матки) _____________________________________________________ 
Кількість: незначна / помірна / значна. Уміст: анехогенний, гіпоехогенний, включения: є / 
немає   
Судини органів малого тазу, петлі кишківника: не розширені / розширені до_ ____мм 
 
ЗАКЛЮЧЕННЯ 
 
УЗД-ознаки_____________________________________________________________ 

 

7.3.9. Методика визначення груп крові 

 

Метод стандартних сироваток: 

1. нанести краплю стандартної сироватки 0(І), а(ІІ), в(ІІІ) груп двох 

серій у кожну луночку; 

2. у кожну краплю сироватки крові додати по краплі крові й за 

допомогою кута предметного скельця усе ретельно перемішати. 

співвідношення повинно бути 10:1; 

3. впродовж 5 хв. спостерігати за краплями, похитуючи тарілочку 

(при температурі повітря в кабінеті – 18–25 °С); 

4. визначити, в якій луночці відбулася аглютинація; 

5. у кожну краплю сироватки піпеткою додати по 1 краплі 

фізіологічного розчину та ретельно перемішати; 

6. повторно визначити, в яких краплях відбулася аглютинація.  

За наявністю або відсутністю аглютинації визначають групу крові.  

Якщо аглютинація відбулась в краплях А (IІ) та 0 (І) сироватки, то 

досліджувана кров – В (III). Якщо аглютинація виникла в краплях В (III) та 

0 (І) сироватки, то досліджувана кров – А (ІІ). У випадку, коли аглютинація 

виникла в усіх краплях, то досліджувана кров має групу АВ (ІV). 
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7.4. Техніка виконання лікувальних практичних навичок 

 

7.4.1.  Техніка виконання піхвових ванночок 

 

1. У піхву вводять двостулкове дзеркало Куско, оголюючи шийку 

матки. 

2. По задній стулці дзеркала наливають лікувальний розчин та, 

нахиливши його, відразу наливають (теплий (t – 37–38°С) розчин: 

фурациліну 1:5000; 2 % розчин протарголу або настій ромашки, календули чи 

ін.). За цієї умови піхвова частина шийки матки повинна бути повністю 

занурена у розчин впродовж 10–15 хв. Надалі, за допомогою гвинта на 

кремальєрі фіксують стулки дзеркала в розведеному положенні. Викручуючи 

гвинт, нахилити дзеркало та вилити розчин. 

3. Висушити залишки розчину в піхві ватними кульками за 

допомогою корнцанга. 

4. Витягнути дзеркало Куско з піхви. 

 

7.4.2.  Техніка введення в піхву мазевих тампонів 

 

1. Перед введенням мазевого тампона у піхву необхідно виконати 

спринцювання або піхвову ванночку. 

2. Увести дзеркало Куско в піхву. 

3. За допомогою гвинта на кремальєрі зафіксувати його в піхві. 

4. На ватно-марлевий тампон густо нанести мазь (5 % лінімент 

синтоміцину; олію шипшини, обліпихи, лінімент алое тощо). 

5. За допомогою корнцангу ввести тампон у піхву. 

6. Викрутити гвинт, дістати дзеркало, притримуючи корнцангом 

тампон у піхві. 

7. Вийняти корнцанг. 

8. Тампон залишають у піхві впродовж 8–12 год. 
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7.4.3.  Техніка виконання катетеризації сечового міхура 

 

1. Стати праворуч від жінки.  

2. Лівою рукою розвести малі статеві губи. 

3. Еластичний катетер тримати біля мішурного кінця пінцетом, а 

вільний кінець – 4-м та 5-м пальцями. 

4. Ввести катетер в уретру. При появі крапель сечі вільний кінець 

опустити у судно (в суху чисту баночку – для лабораторного аналізу). 

5. Після виведення сечі вийняти катетер. 

6. Підписати направлення (вказати прізвище, ім’я та по-батькові 

хворої, вік, домашню адресу, матеріал для дослідження та вид аналізу). 

Обов’язково вказати, що сеча одержана катетером. Поставити дату та підпис. 

 

8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ  ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

8.1. Принципи організації надання амбулаторної  гінекологічної 

допомоги 

 

1. Організація амбулаторної гінекологічної допомоги передбачає 

проведення заходів із питань збереження репродуктивного здоров’я, 

профілактики виникнення гінекологічних захворювань, раннього їхнього 

виявлення й надання лікувальної та реабілітаційної допомоги [17, 18, 22].  

2. Гінекологічні захворювання виявляють під час звернення жінок у 

жіночу консультацію або гінекологічні кабінети багатопрофільної 

поліклініки, до лікаря загальної практики-сімейної медицини, лікаря 

гінеколога дитячого та підліткового віку, а також під час проведення 

профілактичних оглядів у ЛПЗ [1, 3, 17].  

3. Профілактичними оглядами в оглядових кабінетах 

забезпечуються дівчата з 14 років та всі жінки (за їхньою інформованою 
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згодою), які звернулися вперше в поточному році в ЛПЗ. Діагноз 

захворювання встановлює акушерка, лікар загальної практики-сімейної 

медицини, лікар-акушер-гінеколог або гінеколог дитячого та підліткового 

віку на підставі скарг, анамнезу, даних гінекологічного огляду та подальшого 

обстеження.  

4. Профілактичні огляди дівчат із 18 років (за показаннями – із 14 

років (у присутності батьків) гінекологом дитячого та підліткового віку) 

проводяться акушеркою ФАПу, фельдшером або акушеркою оглядового 

кабінету багатопрофільних поліклінік, лікарем загальної практики-сімейної 

медицини, лікарем-акушер-гінекологом жіночої консультації або центру 

планування сім’ї. Під час обстеження таких пацієнток проводиться оцінка 

фізичного та статевого розвитку, огляд й пальпація молочних залоз, оцінка 

гінекологічного статусу. При порушенні менструальної функції, підозрі на 

гінекологічну патологію – УЗД ОМТ, ректо-абдомінальне дослідження 

внутрішніх статевих органів, аналіз виділень з піхви. За необхідності – 

проводять гормональне дослідження, діагностичні проби та ін. дослідження 

(за показаннями).  

У сексуально активних підлітків рекомендовано проведення огляду 

шийки матки в гінекологічних дзеркалах, кольпоскопії, обстеження на ІПСШ 

та взяття мазку на онкоцитологічне дослідження. Під час візиту хворої 

проводиться консультація з питань планування сім’ї та профілактики ІПСШ 

[13, 15, 17, 19].  

Такі профілактичні огляди спрямовані на збереження репродуктивного 

здоров’я, діагностику порушення фізичного та статевого розвитку (затримка 

або випередження), порушення становлення менструального циклу, на 

профілактику запальних захворювань статевих шляхів, ІПСШ, ВІЛ/СНІДу, 

інфікування вірусом папіломи людини, на раннє виявлення онкологічної 

патології, а також проведення консультування з питань планування сім’ї та 

запобігання небажаній підлітковій вагітності. 

5. Під час проведення профілактичних оглядів жінок проводять 
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огляд й пальпацію молочних залоз, обстеження піхви та шийки матки за 

допомогою гінекологічних дзеркал, здійснюють забір вагінальних мазків для 

онкоцитологічного (при відсутності патології 1 раз на 3 роки) та 

бактеріоскопічного дослідження (за показаннями), кольпоскопію або пробу 

Шиллєра, бімануальне обстеження, пальцеве ректальне обстеження, УЗД 

ОМТ (за показаннями) [1, 2, 3, 7, 17, 18]. 

6. При першому зверненні жінки у зв’язку із скаргами або за 

направленням інших фахівців, а також на профілактичний огляд, лікар 

акушер-гінеколог заповнює «Медичну карту амбулаторного хворого» 

(ф. 025/о) із детальним описом скарг, анамнезу, даних гінекологічного 

обстеження та результатів аналізів. На другій сторінці амбулаторної карти 

хворого в «Листку запису заключних уточнених діагнозів» ставлять дату 

огляду, заключний (уточнений) діагноз записують в день його встановлення. 

Якщо у хворої виявлено два й більше гінекологічних захворювань, то 

статистичний талон заповнюють на кожне остаточно встановлене 

захворювання.  

7. На жінку, яка підлягає диспансерному нагляду, заповнюється 

«Контрольна карта диспансерного спостереження» (форма 30), де лікар 

вказує діагноз захворювання, з приводу якого вона поставлена на облік, 

частоту оглядів, методи обстеження та лікування.  

8. Вузькоспеціалізована лікувально-профілактична допомога – це 

вид медичної допомоги, що надається на ІІІ рівні амбулаторної акушерсько-

гінекологічної допомоги, фахівцями, які мають відповідну спеціалізацію і 

можуть забезпечити кваліфіковане консультування, діагностику та лікування 

у складних діагностичних та клінічних випадках, що потребує застосування 

сучасної лікувально-діагностичної апаратури, інструментарію та обладнання 

[9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24].  

Вузькоспеціалізована допомога надається за напрямками: гормональні 

порушення в репродуктивній системі, патологія шийки матки, 

онкогінекологія, гінекологічна патологія в дівчат та підлітків. 
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8.2. Загальні профілактичні заходи попередження акушерсько-

гінекологічної патології  

 

1. Рекомендації щодо формування здорового способу життя. 

2. Рекомендації щодо планування сім’ї.  

3. Рекомендації щодо попередження ІПСШ. 

4. Навчання жінок методу самообстеження молочних залоз. 

5. Проведення онкоцитологічного обстеження шийки матки [6]. 

 

8.3. Загальне обстеження хворих із гінекологічною патологією  

 

1. Збір скарг та даних анамнезу. 

2. Загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота. 

3. Клінічне обстеження молочних залоз. 

4. Огляд шийки матки та піхви в дзеркалах. 

5. Кольпоскопія. 

6. Онкоцитологічне дослідження мазків з шийки матки. 

7. Бімануальне гінекологічне обстеження. 

8. УЗД ОМТ. 

9. Дослідження крові на сифіліс (RW); ВІЛ (за умови інформованої 

згоди). 

 

8.4. Стандартне обстеження хворих із гінекологічною патологією 

 

1. Загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота. 

2. Клінічне обстеження молочних залоз. 

3. Обстеження піхви та шийки матки в дзеркалах. 

4. Кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа –проба Шиллєра). 

5. Бімануальне гінекологічне обстеження. 

6. Онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 
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шийки матки. 

7. Ректальне обстеження. 

8. Дослідження крові на RW, ВІЛ (після інформованої згоди).  

9. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу та уретри. 

 

8.5. Стандартне обстеження хворих із гінекологічною патологією 

дитячого та підліткового віку  

 

1. Збір скарг та даних анамнезу. 

2. Загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота. 

3. Клінічне обстеження молочних залоз. 

4. Бімануальне ректальне обстеження. 

5. Загальний аналіз крові. 

6. Загальний аналіз сечі. 

7. Аналіз крові на цукор крові. 

8. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви.  

9. Аналіз калу на яйця глистів 

10. Зішкрібок на ентеробіоз. 

11. УЗД органів ОМТ. 

12. Консультація педіатра. 

 

8.6. Стандартне обстеження на інфекції перинатального періоду  

 

1. Визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці 

крові. 

2. Визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці 

крові (дослідження парних сироваток з інтервалом у 2 тижні). 

3. Визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР [6, 8]. 
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8.7. Стандартне обстеження хворих на інфекції, що передаються 

статевим шляхом 

 

1. Визначення рН піхвового вмісту. 

2. Проба з 10 % розчином КОН («амінотест»). 

3. Бактеріоскопічне дослідження мазків із уретри, цервікального 

каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди. 

4. Визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу у 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри методом ПЛР [6, 8]. 

 

8.8. Стандартне обстеження гінекологічних хворих для 

проведення малих діагностичних та лікувальних втручань  

 

1. Аналіз крові на групу та Rh-належність. 

2. Аналіз крові на RW та ВІЛ (за умови інформаційної згоди). 

3. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви та цервікального 

каналу. 

4. Онкоцитологічне дослідження або результат патогістологічного 

дослідження (ПГД) [6]. 

Дослідження прохідності маткових труб: 

1. гідротубація; 

2. ехогістеросальпінгографія; 

3. гістеросальпінгографія. 

 

8.9. Стандартне обстеження гінекологічних хворих для планового 

оперативного втручання (лапаротомія, вагінальні гінекологічні операції, 

операційна гістероскопія, лапароскопія) 

 

1. Загальний аналіз крові розгорнутий, з визначенням 

лейкоцитарної формули, рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу 
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згортання крові. 

2. Загальний аналіз сечі. 

3. Аналіз крові на цукор. 

4. Коагулограма. 

5. Аналіз крові на групу та Rh-фактор. 

6. Дослідження крові на RW; ВІЛ (за умови інформаційної згоди). 

7. Біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти та ін.). 

8. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви та цервікального 

каналу. 

9. Онкоцитологічне дослідження або результат ПГД. 

10. Кольпоскопія. 

11. УЗД ОМК. 

12. ЕКГ. 

13. Ro-графія ОГК. 

14. Консультація терапевта (для уточнення відсутності 

протипоказань до оперативного втручання). 

15. огляд хворої суміжними фахівцями (за показаннями) [6, 8]. 

 

8.10. Обсяг діагностичних обстежень для планової госпіталізації 

жінок до закладу охорони здоров’я, що надає спеціалізовану (вторинну) 

медичну допомогу 

 

1. Загальний аналіз крові. 

2. Загальний аналіз сечі. 

3. Коагулограма. 

4. Аналіз крові на групу та Rh-фактор.  

5. Серологічне дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови 

інформованої згоди). 

6. Аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV.  
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7. Визначення рівня тромбоцитів крові, тривалості кровотечі та часу 

згортання крові. 

8. Аналіз крові на цукор. 

9. Аналіз крові біохімічний (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти та ін.). 

10. Аналіз калу на яйця глистів.  

11. Флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція). 

12. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

13. ЕКГ. 

14. Онкоцитологічне дослідження або результат ПГД. 

15. УЗД ОМТ [6, 8, 12]. 

 

9. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДОДАТКИВ МАТКИ 

 

9.1. Гострий сальпінгіт та оофорит 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 
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каналу, уретри; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові; 

14. загальний аналіз сечі. 

План лікування: направлення на стаціонарне лікування. 

Показання до госпіталізації: клінічні прояви гострого запального 

процесу ОМТ [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

9.2. Хронічний сальпінгіт та оофорит. Гідросальпінкс 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові; 

14. загальний аналіз сечі. 

План лікування: 

1. імуномоделююча терапія; 

2. симптоматична терапія; 
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3. фізіотерапевтичне лікування; 

4. відновлення біоценозу піхви та кишківника; 

5. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. загострення запального процесу; 

2. синдром хронічного тазового болю; 

3. відсутність ефекту від амбулаторного лікування [1, 2, 3, 6, 7, 8, 

12, 14, 17]. 

 

9.3. Сальпінгіт та оофорит неуточнені 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові; 

14. загальний аналіз сечі. 

План лікування: 

1. імуномоделююча терапія; 
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2. мембраностабілізуюча терапія; 

3. симптоматична терапія; 

4. фізіотерапевтичне лікування; 

5. відновлення біоценозу піхви та кишківника; 

6. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: загострення запального процесу [1, 2, 3, 

6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

10. ЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ МАТКИ 

 

10.1. Гостре запальне захворювання матки: ендоміометрит, 

метрит, міометрит, піометрит, абсцес матки. 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви за допомогою піхвових 

дзеркал; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на сифіліс, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові; 
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14. загальний аналіз сечі. 

План лікування: направлення на стаціонарне лікування. 

Показання до госпіталізації: клінічні та діагностичні прояви 

захворювань (больовий синдром; гарячка; порушення менструального циклу 

тощо) [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

10.2. Хронічне запальне захворювання матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на сифіліс, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. УЗД ОМТ; 

12. загальний аналіз крові; 

13. загальний аналіз сечі. 

План лікування:  

1. антибактеріальна терапія (у менструальні дні) у поєднанні із 

протикандидозими засобами; 

2. імуномодулююча терапія; 

3. мембраностабілізуюча терапія; 

4. фізіотерапевтичне лікування; 
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5. відновлення мікробіоценозу піхви та кишківника; 

6. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. загострення запального процесу; 

2. необхідність проведення гістероскопії [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

10.3. Запальне захворювання матки неуточнене 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на сифіліс, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. УЗД ОМТ; 

12. загальний аналіз крові; 

13. загальний аналіз сечі. 

План лікування:  

1. антибактеріальна терапія (у менструальні дні) у поєднанні із 

протикандидозими засобами; 

2. імуномодулююча, мембраностабілізуюча терапія; 

3. фізіотерапевтичне лікування; 

4. відновлення біоценозу піхви та кишківника. 
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Показання до госпіталізації: клінічні прояви гострого або загострення 

процесу ОМТ [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

11. ЗАПАЛЬНА ХВОРОБА ШИЙКИ МАТКИ. ЦЕРВІЦИТ. 

ЕНДОЦЕРВІЦИТ. ЕКЗОЦЕРВІЦИТ. ЗАПАЛЬНА ХВОРОБА ШИЙКИ 

МАТКИ З НАЯВНІСТЮ ЕРОЗІЇ ЧИ ЕКТРОПІОНУ, АБО БЕЗ НИХ 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на сифіліс, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

План лікування:  

1. антибактеріальна (системна та місцева) терапія; 

2. протигерпетична системна та місцева терапія (за наявності 

герпетичних висипань); 

3. відновлення мікробіоценозу піхви та кишківника; 

4. кріотерапія, лазеротерапія, ДЕК ерозії шийки матки (за 

показаннями). 

Показання до госпіталізації: поширення запального процесу на 

органи малого тазу [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 
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12. ІНШІ ЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ В 

ЖІНОК 

 

12.1. Гострий параметрит й тазовий целюліт 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. УЗД ОМТ; 

12. загальний аналіз крові; 

13. загальний аналіз сечі; 

14. консультація проктолога (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: стаціонарне лікування.  

Показання до госпіталізації: клінічні та діагностичні прояви 

активності процесу [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

12.2. Гострий тазовий перитоніт у жінок 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 
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2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. УЗД ОМТ; 

12. загальний аналіз крові; 

13. загальний аналіз сечі. 

Лікувально-діагностичні заходи: скерування на стаціонарне 

лікування.  

Показання до госпіталізації: клінічні прояви гострого тазового 

перитоніту. 

 

12.3. Тазові перитонеальні спайки в жінок (виключено 

післяопераційні тазові спайки) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг; 

2. збір даних анамнезу; 

3. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 
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7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові; 

14. загальний аналіз сечі; 

15. гістеросальпінгографія (в І фазу менструального циклу). 

План лікування:  

1. симптоматична терапія; 

2. розсмоктуюча терапія; 

2. фізіотерапевтичне лікування; 

3. санаторно-курортне лікування; 

4. хірургічне лікування в умовах стаціонару (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: необхідність проведення діагностично-

оперативної лапароскопії. 

 

13. ХВОРОБИ БАРТОЛІНОВОЇ ЗАЛОЗИ. КІСТА, АБСЦЕС ТА 

ІНШІ ХВОРОБИ БАРТОЛІНОВОЇ ЗАЛОЗИ (БАРТОЛІНІТ). ХВОРОБА 

БАРТОЛІНІЄВОЇ ЗАЛОЗИ НЕУТОЧНЕНА 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 
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6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

Лікувально-діагностичні заходи:  

1. ургентна госпіталізація (за умов абсцесу бартолінової залози) ; 

2. скерування хворої на планове оперативне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. абсцес бартолінової залози; 

2. планове оперативне лікування кісти бартолінової залози [2, 3, 6]. 

 

14. ІНШІ ЗАПАЛЕННЯ ПІХВИ ТА ВУЛЬВИ 

 

14.1. Гострий вагініт 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 
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11. аналіз калу на яйця гельмінтів. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. етіотропне лікування (загальне та місцеве); 

2. нормалізація мікробіоценозу піхви. 

Показання до госпіталізації: порушення працездатності у разі 

вираженого набряку вульви та вираженого больового синдрому [1, 2, 3, 6, 7, 

8, 12, 14, 17]. 

 

14.2. Гострий вульвіт 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз калу на яйця гельмінтів; 

12. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. етіотропне лікування (загальне та місцеве); 

2. нормалізація біоценозу піхви. 

Показання до госпіталізації: порушення працездатності в зв’язку з 

вираженим набряковим та больовим синдромом вульви [1, 2, 3, 6, 7, 8, 14]. 
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14.3. Абсцес вульви. Фурункул вульви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз калу на яйця гельмінтів. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. госпіталізація в стаціонар;  

2. обстеження та одночасне лікування статевого партнера. 

Показання до госпіталізації: абсцес вульви. 

 

15. ЗАПАЛЬНІ СПЕЦИФІЧНІ УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

МАЛОГО ТАЗУ В ЖІНОК 

 

15.1. Гонококові запальні хвороби органів малого тазу в жінок 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 
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4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки, уретри на 

гонорею; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

Лікувально-діагностичні заходи: лікування в дерматовенеролога. 

Показання до госпіталізації: гостре запалення органів малого тазу. 

 

15.2. Інші специфічні інфекції, що передаються статевим шляхом 

 

15.2.1. Інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту, 

спричинена хламідіями. Хламідійний цервіцит, вульвовагініт, уретрит, 

цистит 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 
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9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. визначення Ig M до хламідій у сироватці крові; 

12. визначення Ig G до хламідій (дослідження парних сироваток із 

інтервалом у 2 тижні); 

13. визначення антигенів хламідій у матеріалі з цервікального каналу 

або уретри (методом ІФА або ПЛР); 

14. визначення рН піхвового вмісту; 

15. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»).  

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. антибіотикотерапія та протикандидозна терапія (згідно із 

рекомендованими схемами лікування хламідіозу та змішаних інфекцій); 

2. імуномодулююча терапія; 

3. відновлення біоценозу піхви та кишківника; 

4. вітамінотерапія, ензимотерапія, імуномодулююча терапія, 

фізіотерапія; 

5. нормалізація гормональної функції яєчників (на етапі 

реабілітації). 

6. одночасне обстеження та лікування статевого партнера. 

Показання до госпіталізації: генералізація гострого запального 

процесу на органи малого тазу [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

15.2.2. Трихомоніаз. Сечостатевий трихомоноз. Білі (піхвові) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 
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5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

План лікування: 

1. етіотропна терапія (відповідно до наявних схем лікування); 

2. відновлення біоценозу піхви та кишківника; 

3. обстеження та амбулаторне лікування статевого партнера. 

Показання до госпіталізації: гострий запальний процес у ОМТ. 

 

15.2.3. Урогенітальні герпесвірусні інфекції 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

Лікувальна тактика: 
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1. за наявності клінічної симптоматики – противірусні препарати 

(загальне та місцеве лікування); 

2. імунокоригуюча терапія; 

3. нормалізація біоценозу піхви; 

2. обстеження та лікування статевого партнера. 

Показання до госпіталізації: 

1. наявність пахового лімфаденіту; 

2. порушення працездатності в зв’язку з вираженим набряковим та 

больовим синдромом вульви. 

 

15.2.4. Кандидоз. Кандидоз вульви та вагініт. Кандидозний 

вульвовагініт. Моніліазний вульвовагініт. Вагінальна пліснявка. 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. бімануальне гінекологічне обстеження; 

6. ректо-абдомінальне обстеження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. онкоцитологічне дослідження мазків; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди). 

Лікувальна тактика: 

1. протикандидозна терапія, відповідно до існуючих схем лікування 

(місцева та загальна); 

2. відновлення біоценозу піхви та кишківника. 

Показання до госпіталізації: генералізація кандидозу. 
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15.2.5. Запальні хвороби органів малого тазу при інших 

захворюваннях, що передаються статевим шляхом 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці 

крові; 

13. визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм 

(дослідження парних сироваток із інтервалом у 2 тижні); 

14. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР  

15. визначення рН піхвового вмісту; 

16. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»).  

План лікування:  

1. антибактеріальна етіотропна терапія; 

2. протикандидозні засоби; 

3. гепатопротектори; 

4. відновлення біоценозу піхви та кишківника; 
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5. вітамінотерапія, ензимотерапія, імуномодулююча терапія та 

фізіотерапевтичне лікування (на етапі реабілітації); 

6. одночасне лікування статевого партнера. 

Показання до госпіталізації: гостре запалення органів малого тазу [1, 

2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17]. 

 

16. ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИН СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. 

ЕНДОМЕТРІОЗ 

 

16.1. Ендометріоз матки (Аденоміоз) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. УЗД ОМТ. 

Діагностичні заходи при направленні на стаціонарне лікування 

(додатково): 

1. загальний аналіз крові, у т. ч. – визначення рівня тромбоцитів, 

тривалості кровотечі та часу згортання крові; 
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2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти) ; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

12. ЕКГ; 

13. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

14. консультація терапевта. 

План лікування: 

1. на І та ІІ стадіях аденоміозу в гормональне лікування (монофазні 

комбіновані оральні контрацептиви (КОК); прогестагени; антигонадотропіни; 

агоністи гонадотропін рилізінг-гормонів (ГнРГ)); 

2. симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: 

1. маткові кровотечі; 

2. больовий синдром; 

3. обстеження в умовах стаціонару; 

5. планове оперативного лікування [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 17]. 

 

16.2. Ендометріоз яєчника 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 
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2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. дослідження онкомаркерів (СА 125); 

12. фіброгастродуоденоскопія. 

За умови направлення на планове оперативне лікування: 

1. загальний аналіз крові, у т. ч. – визначення рівня тромбоцитів, 

тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

10. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

11. ЕКГ; 

12. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

13. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: оперативне лікування. 
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Показання до госпіталізації: ендометріоїдна кіста яєчника. 

 

16.3. Ендометріоз маткової труби 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. дослідження онкомаркерів (СА 125); 

12. УЗД ОМТ; 

13. гістеросальпінгографія (виконується на 7–8 день менструального 

циклу). 

За необхідності планового оперативного лікування: 

1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною форулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 
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8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

12. ЕКГ; 

13. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

14. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. гормональне лікування (монофазні КОК; прогестагени; 

антигонадотропіни; агоністи ГнРГ) на І та ІІ стадії ендометріозу; 

2. симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: необхідність оперативного лікування 

 

16.4. Ендометріоз тазової очеревини 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. огляд та пальпація молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 
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12. дослідження онкомаркерів (СА 125); 

13. УЗД ОМТ; 

14. фіброколоноскопія або Ro – дослідження ШКТ. 

За необхідності скерування хворої на планове оперативне 

лікування: 

1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною форулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

12. ЕКГ; 

13. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

14. консультація терапевта. 

План лікування: 

1. на І та ІІ стадіях – гормональне лікування (монофазні КОК; 

прогестагени; антигонадотропіни; агоністи ГнРГ) впродовж 6 місяців; 

2. симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: 

1. необхідність обстеження (лапароскопія); 

2. оперативне лікування (неефективність гормональної терапії). 
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16.5. Ендометріоз прямокишково-піхвової перетинки та піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. дослідження онкомаркерів у крові (СА 125); 

12. УЗД ОМТ; 

13. ректороманоскопія, іригоскопія. 

При скеруванні хворої на планове оперативне лікування: 

1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною форулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 
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10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

12. ЕКГ; 

13. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

14. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. гормональне лікування (монофазні КОК; прогестагени; 

антигонадотропіни; агоністи ГнРГ) при І та ІІ стадії ендометріозу – 6 місяців; 

2. симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: 

1. необхідність проведення лапароскопії. 

2. необхідність оперативного лікування (при неефективності 

гормональної терапії). 
 

16.6. Ендометріоз шкірного рубця 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 
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11. УЗД ОМТ; 

12. консультація терапевта. 

При скеруванні на планове оперативне лікування: 

1. загальний аналіз крові з формулою та визначенням рівню 

тромбоцитів, тривалості кровотечі та час узгортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

10. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

11. ЕКГ; 

12. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

13. консультація терапевта. 

План лікування: 

1. гормональнальна терапія (монофазні КОК; прогестагени; 

антигонадотропіни; агоністи ГнРГ) на І та ІІ стадії ендометріозу – 6 місяців; 

2. симптоматична терапія; 

2. фізіотерапевтичне лікування; 

3. розсмоктуюча терапія. 

Показання до госпіталізації: неефективність гормональної терапії [1, 

2, 3, 6, 7, 9, 10]. 

 

17. ПОЛІПИ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

 

17.1. Поліп жіночого статевого органа Поліп тіла матки: 
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ендометрію, матки (за виключенням: аденоматозного та плацентарного 

поліпів, гіперплазії ендометрію) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. дослідження онкомаркерів (СА 125); 

12. УЗД ОМТ; 

13. гістероскопія. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. роздільне вишкрібання цервікального каналу та стінок маткової 

порожнини з ПГД; 

2. лікування в залежності від результатів ПГД. 

Показання до госпіталізації: 

1. маткова кровотеча; 

2. для ультразвукової верифікації поліпу. 
 

17.2. Поліп шийки матки 

 

План обстеження: 
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1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. поліпектомія з проведенням лікувально-діагностичного 

вишкрібання цервікального каналу та стінок порожнини матки з наступним 

ПГД зішкрібу; 

2. лікування в залежності від результатів ПГД. 

Показання до госпіталізації: маткова кровотеча; оперативне 

лікування поліпу шийки матки. 

 

17.3. Поліп піхви. Поліп вульви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 
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7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. УЗД ОМТ; 

12. біопсія поліпу з наступним ПГД біоптату.  

Лікувально-діагностичні заходи: поліпектомія.  

Показання до госпіталізації:  

1. кровотеча з статевих органів;  

2. рецидив поліпу [3, 6, 7, 9, 10]. 

 

18. ЛЕЙОМІОМА МАТКИ ТА ДОБРОЯКІСНІ 

НОВОУТВОРЕННЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

 

18.1. Лейоміома матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (в разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри.  
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При необхідності подальшого оперативного лікування: 

1. загальний аналіз крові лейкоцитарною з формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 

3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

12. ЕКГ; 

13. УЗД ОМТ (трансвагінальна, трансабдомінальна ехографія); 

14. гістеросальпінгографія; 

15. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

16. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. консервативне лікування; 

2. оперативне лікування (відразу при встановленні діагнозу); 

3. замісна гормональна терапія (ЗГТ) в післяопераційному періоді 

(за показаннями); 

4. симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: 

1. симптомна лейоміома матки; 

2. обстеження (роздільне діагностичне вишкрібання з ПГД 

препаратів; 
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3. проведення гістероскопії [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12]. 

 

18.2. Доброякісні новоутворення шийки матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. цервікоскопія; 

12. гістероскопія, гістеросальпінгографія (за показаннями); 

13. біопсія шийки матки з ПГД біоптату. 

Лікувально-діагностичні заходи: скерування хворої на оперативне 

лікування (при малоінвазивних втручаннях –стаціонар одного дня). 

Показання до госпіталізації: 

1. необхідність обстеження в умовах стаціонару; 

2. для оперативного лікування; 

3. розвиток ускладнень. 

 

18.3. Доброякісні новоутворення яєчника 

 

План обстеження: 
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1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

10. загальний аналіз сечі; 

11. коагулограма; 

12. аналіз крові на цукор; 

13. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

14. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

15. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

16. аналіз калу на яйця глистів; 

17. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

18. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

19. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

20. УЗД ОМТ; 

21. КТ ОМТ (за показаннями); 

22. фіброгастроскопія; 

23. іригоскопія; 

24. аналіз крові на онкомаркери (СА 125, СЕА, МСА); 

25. ТФД та визначення гормонального статусу (за показаннями). 

26. ЕКГ; 
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27. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

28. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: планове оперативне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. наявність пухлини яєчника; 

2. симптомне новоутворення яєчника; 

2. необхідність стаціонарного обстеження. 

 

18.4. Доброякісне новоутворення інших жіночих статевих органів 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. загальний аналіз крові з формулою, визначенням рівню 

тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

10. загальний аналіз сечі; 

11. коагулограма; 

12. аналіз крові на цукор; 

13. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

14. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

15. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

16. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 
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17. аналіз калу на яйця глистів; 

18. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

19. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

20. УЗД ОМТ; 

21. КТ ОМТ (за показаннями); 

22. аналіз крові на онкомаркери (СА 125, СЕА, МСА); 

23. біопсія новоутворення з проведенням ПГД; 

24. ЕКГ; 

25. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

26. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: стаціонарне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. обстеження; 

4. оперативне лікування [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 24]. 

 

18.5. Доброякісне новоутворення піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. дослідження крові на RW, ВІЛ (за інформованою згодою); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 
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каналу, уретри; 

11. біопсія новоутворення з гістологічним дослідженням біоптату. 

Лікувально-діагностичні заходи: оперативне лікування в умовах 

гінекологічного стаціонару. 

Показання до госпіталізації: 

1. симптомні доброякісні новоутворення піхви; 

2. необхідність оперативного лікування. 
 

18.6. Доброякісне новоутворення маткових труб та зв’язок 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. загальний аналіз крові з формулою та визначенням рівню 

тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

11. загальний аналіз сечі; 

12. коагулограма; 

13. аналіз крові на цукор; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 
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17. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

18. аналіз калу на яйця глистів; 

19. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

20. УЗД ОМТ; 

21. КТ ОМТ (за показаннями); 

22. біопсія новоутворення з проведенням ПГД; 

23. фіброгастроскопія; 

24. ЕКГ; 

25. флюорографія ОГК або Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

26. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: оперативне лікування в 

стаціонарних умовах. 

Показання до госпіталізації: 

1. симптомні пухлинні процеси; 

5. для оперативного лікування [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12]. 

 

19. ПОРУШЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНКИ 

 

19.1. Порушення менструальної функції 

 

19.1.1. Відсутня, мізерна та нечаста менструація 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 
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6. кольпоскопія (в разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. УЗД ОМТ; 

11. ТФД; 

12. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

13. діагностичні гормональні проби; 

14. МРТ головного мозку / ОМТ (за показаннями); 

15. консультація офтальмолога (з проведенням периметрії); 

16. обстеження хворої в медико-генетичній консультації. 

План лікування: 

1. етіотропна терапія (за показаннями); 

2. гормонотерапія (відповідно до виявлених порушень та існуючих 

схем): циклічна терапія (естрогени, естроген-гестагени, прогестагени, 

стимулятори овуляції, інгібітори синтезу пролактину, антиандрогени, 

кортикостероїди та ін.); 

3. терапія, призначена консультантами з суміжних спеціальностей; 

4. психотерапія; 

5. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: обстеження з метою уточнення діагнозу 

[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19]. 

 

Первинна аменорея 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 
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3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. УЗД ОМТ; 

11. ТФД; 

12. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

13. діагностичні гормональні проби; 

14. МРТ головного мозку / ОМТ (за показаннями); 

15. консультація офтальмолога (з проведенням периметрії); 

16. обстеження хворої в медико-генетичній консультації. 

План лікування: 

1. етіотропна терапія (за показаннями); 

2. гормонотерапія (відповідно до виявлених порушень та існуючих 

схем); 

3. терапія, призначена консультантами з суміжних спеціальностей; 

4. психотерапія; 

5. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: обстеження з метою верифікації 

діагнозу. 

 

Вторинна аменорея 

 

План обстеження: 
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1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. УЗД ОМТ; 

11. ТФД; 

12. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

13. діагностичні гормональні проби; 

14. МРТ головного мозку / ОМТ (за показаннями); 

15. консультація офтальмолога (з проведенням периметрії); 

16. обстеження хворої в медико-генетичній консультації. 

План лікування: 

1. етіотропна терапія (за показаннями); 

2. гормонотерапія (відповідно до виявлених порушень та існуючих 

схем) – циклічна терапія (естрогени, естроген-гестагени, гестагени, 

стимулятори овуляції, інгібітори синтезу пролактину, антиандрогени, 

кортикостероїди та ін.); 

3. терапія, призначена консультантами з суміжних спеціальностей; 

4. психотерапія; 

5. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: обстеження з метою верифікації 

діагнозу. 
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Первинна олігоменорея. 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. УЗД ОМТ; 

11. ТФД; 

12. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

13. діагностичні гормональні проби; 

14. МРТ головного мозку / ОМТ (за показаннями); 

15. консультація офтальмолога (з проведенням периметрії); 

16. обстеження у медико-генетичній консультації. 

План лікування: 

1. етіотропна терапія (за показаннями); 

2. гормонотерапія (відповідно до виявлених порушень та існуючих 

схем) – циклічна терапія (естрогени, естроген-гестагени, гестагени, 

стимулятори овуляції, інгібітори синтезу пролактину, антиандрогени, 

кортикостероїди та ін.); 

3. терапія, призначена консультантами із суміжних спеціальностей; 

4. психотерапія; 
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5. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: обстеження. 

 

Вторинна олігоменорея 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. огляд та пальпація молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. УЗД ОМТ; 

11. ТФД; 

12. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

13. діагностичні гормональні проби; 

14. МРТ головного мозку / ОМТ (за показаннями); 

15. консультація офтальмолога (з проведенням периметрії); 

16. обстеження в медико-генетичній консультації. 

План лікування: 

1. етіотропна терапія (за показаннями); 

2. гормонотерапія (відповідно до виявлених порушень та існуючих 

схем); 

3. терапія, призначена консультантами з суміжних спеціальностей; 
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4. психотерапія; 

5. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: обстеження. 

 

19.1.2. Надмірні, часті та нерегулярні менструації 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження;  

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аспіраційна біопсія ендометрію із ПГД аспірату; 

11. проведення тестів діагностики функціонального стану яєчників; 

12. загальний аналіз крові, у т. ч. – визначення рівню тромбоцитів, 

тривалості кровотечі та часу згортання крові (до- та після менструації). 

13. коагулограма; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями). 

17. УЗД ОМТ; 

18. консультації суміжних фахівців (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 
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1. дієтотерапія; 

2. гормональна терапія (естроген-гестагени, гестагени, стимулятори 

овуляції та ін.); 

3. симптоматична терапія (гемостатики, препарати заліза, 

утеротоніки, знеболюючі та ін.); 

4. виконання призначень профільних спеціалістів; 

5. оперативне лікування в умовах стаціонару (за показаннями); 

6. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. для обстеження та консервативного лікування; 

2. надмірна кровотеча з розвитком анемії; 

3. неефективність проведеної консервативної терапії.; 

4. необхідність оперативного лікування. 

 

Надмірні й часті менструації з регулярним менструальним циклом 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження;  

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аспіраційна біопсія ендометрію із ПГД аспірату; 

11. проведення тестів діагностики функціонального стану яєчників; 
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12. загальний аналіз крові, у т. ч. – визначення рівню тромбоцитів, 

тривалості кровотечі та часу згортання крові (до- та після менструації); 

13. коагулограма; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

17. УЗД ОМТ; 

18. консультації суміжних фахівців (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. дієтотерапія; 

2. гормональна терапія (естроген-гестагени, гестагени, стимулятори 

овуляції та ін.); 

3. симптоматична терапія (гемостатики, препарати заліза, 

утеротоніки, знеболюючі та ін.); 

4. виконання призначень профільних спеціалістів; 

5. оперативне лікування в умовах стаціонару (за показаннями); 

6. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. для обстеження та консервативного лікування; 

2. надмірна кровотеча з розвитком анемії; 

3. неефективність проведеної консервативної терапії.; 

4. необхідність оперативного лікування. 

 

Надмірні менструації в період статевого дозрівання 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 
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4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження;  

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. проведення тестів функціональної діагностики стану яєчників; 

11. аспіраційна біопсія ендометрію із ПГД аспірату; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові (до- та 

після менструації); 

14. коагулограма; 

15. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

16. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

17. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

18. консультації суміжних фахівців (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. стаціонарне лікування; 

2. реабілітаційні заходи (із урахуванням ПГД): 

2. симптоматична терапія; 

3. гормональна терапія; 

4. санаторно-курортне лікування; 

5. консультації профільних спеціалістів. 

Показання до госпіталізації: 

1. надмірна кровотеча; 

2. необхідність обстеження та лікування (роздільне діагностичне 
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вишкрібання з ПГД зішкрібу, симптоматична терапія та ін.). 

 

Овуляційна кровотеча 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. проведення тестів функціональної діагностики стану яєчників; 

11. аспіраційна біопсія ендометрію із ПГД аспірату; 

12. УЗД ОМТ; 

13. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові (до- та 

після менструації). 

14. коагулограма; 

15. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

16. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

17. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

18. консультації суміжних фахівців (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. стаціонарне лікування; 
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2. реабілітаційні заходи в амбулаторних умовах (із урахуванням 

ПГД): 

6. симптоматична терапія; 

7. гормональна терапія; 

8. санаторно-курортне лікування; 

9. консультації профільних спеціалістів. 

Показання до госпіталізації: 

1. надмірна кровотеча з статевих органів; 

2. необхідність стаціонарного обстеження та лікування. 

 

Мено- або метрорагія передклімактерична, клімактерична, 

передменопаузна та менопаузна 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. проведення тестів функціональної діагностики стану яєчників; 

12. аспіраційна біопсія ендометрію із ПГД аспірату; 

13. УЗД ОМТ; 

14. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 
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вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові (до- та 

після менструації); 

15. коагулограма; 

16. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

17. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

18. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

19. консультації суміжних фахівців (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. стаціонарне лікування; 

2. реабілітаційні заходи в амбулаторних умовах (із урахуванням 

ПГД): симптоматична та гормональна терапія, санаторно-курортне 

лікування; 

3. консультації профільних спеціалістів. 

Показання до госпіталізації: 

1. надмірна кровотеча; 

2. необхідність стаціонарного обстеження та лікування (роздільне 

діагностичне вишкрібання із ПГД зішкрібку та ін., симптоматична терапія). 

 

Кровотеча під час та після статевого контакту 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (в разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 
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8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. УЗД ОМТ; 

13. обстеження та лікування в умовах стаціонару (за умови помірної 

чи значної кровотечі з статевих органів). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. етіотропна терапія; 

2. стаціонарне лікування. 

Показання до госпіталізації: помірна та значна кровотеча з статевих 

органів [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 21]. 

 

19.2. Міжменструальний біль 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (в разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. проведення тестів функціональної діагностики стану яєчників; 
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12. УЗД ОМТ; 

13. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

14. консультації суміжних спеціалістів (за показаннями). 

План лікування: 

1. нестероїдні протизапальні препарати; 

2. спазмолітичні препарати; 

3. седативні препарати; 

4. корекція гормональних порушень (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: 

1. неефективність амбулаторного лікування (наявність больового 

синдрому); 

2. синдром «гострого живота» [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17]. 

 

19.3. Відсутність лібідо 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (в разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 
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12. УЗД ОМТ; 

13. обстеження на ІПСШ; 

14. ТФД; 

15. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та інші (за показаннями); 

16. консультація сексопатолога, психолога. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. етіотропна терапія; 

2. лікування ІПШС (за необхідності); 

3. лікування супутньої гінекологічної патології; 

4. гормонотерапія; 

5. терапія екстрагенітальних захворювань; 

6. дієто- та вітамінотерапія; 

7. психотерапія; 

8. санаторно-курортне лікування; 

9. обстеження та лікування в сексопатолога. 

Показання до госпіталізації: немає. 

 

19.4. Вагінізм 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 
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9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. УЗД ОМТ; 

13. обстеження на ІПСШ; 

14. ТФД; 

15. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та інші (за показаннями); 

16. консультація сексопатолога, психолога. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. етіотропна терапія; 

2. лікування ІПШС (при необхідності); 

3. лікування супутньої гінекологічної патології; 

4. гормонотерапія; 

5. терапія екстрагенітальних захворювань; 

6. дієто- та вітамінотерапія; 

7. психотерапія; 

8. санаторно-курортне лікування; 

9. лікування та обстеження у сексопатолога. 

Показання до госпіталізації: немає. 

 

19.5. Синдром передменструального напруження 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 
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6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. УЗД ОМТ; 

13. проведення тестів функціональної діагностики; 

14. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон, 

тестостерон, кортизол та ін. (за показаннями); 

15. консультація ендокринолога, невропатолога, психотерапевта (за 

необхідністю). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. вітамінотерапія; 

2. транквілізатори; 

3. діуретики; 

4. диференційована гормональна терапія; 

5. психотерапія. 

Показань до госпіталізації немає. 

 

19.6. Дисменорея (первинна та вторинна) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 
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6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. взяття мазків із вагіни на бактеріоскопічне та бактеріологічне 

дослідження; 

1. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

2. бімануальне гінекологічне обстеження; 

3. ректо-абдомінальне обстеження; 

4. проведення тестів функціональної діагностики; 

5. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на ФСГ, ЛТГ, ЛГ, естрогени, прогестерон та ін. (за 

показаннями); 

8. УЗД ОМТ; 

9. консультування профільними спеціалістами (за необхідністю). 

План лікування: 

1. нестероїдні протизапальні засоби; 

2. седативні препарати; 

3. спазмолітичні препарати; 

4. вітамінотерапія; 

5. диференційована гормонотерапія; 

6. лікувальна фізкультура та фізіотерапевтичне лікування; 

7. психотерапія; 

8. виконання призначень профільних спеціалістів. 

Показання до госпіталізації: необхідність стаціонарного обстеження 

за умови неефективності амбулаторного лікування [6, 12, 17]. 

 

20. НЕЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

 

20.1. Неправильне положення матки (антеверсія, ретроверсія, 
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ретрофлексія) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. гінекологічний масаж; 

2. фізіотерапевтичне лікування; 

3. лікувальна фізкультура; 

4. санаторно-курортне лікування. 

Показання до госпіталізації: необхідність проведення діагностично-

лікувальної лапароскопії 

 

20.2. Ерозія та ектропіон шийки матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 
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4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

План лікуваня: 

1. хірургічне лікування: діатермоелектрокоагуляція (ДЕК), 

діатермоконізація, кріодеструкція, деструкція СО2 лазером; 

2. нестероїдні протизапальні препарати (місцево). 

Показання до госпіталізації: вираженість клінічних проявів 

захворювання. 

 

20.3. Декубітальна (трофічна) виразка 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 



 117 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

План лікуваня: 

1. хірургічне лікування: ДЕК, діатермоконізація, кріодеструкція, 

деструкція СО2 лазером. 

2. нестероїдні протизапальні препарати (місцево). 

Показання до госпіталізації: вираженість клінічних проявів 

захворювання. 

 

20.4. Дисплазія шийки матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

План лікуваня: 

1. хірургічне лікування: ДЕК, діатермоконізація, кріодеструкція, 

деструкція СО2 лазером[6, 12, 17, 18, 22, 24]; 

2. нестероїдні протизапальні препарати (місцево). 
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Показання до госпіталізації: вираженість клінічних проявів 

захворювання. 

 

20.5. Cтарий розрив шийки матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

План лікуваня: 

1. електроконізація шийки матки; 

2. стаціонарне лікування в умовах гінекологічного відділення 

Показання до госпіталізації: неефективність амбулаторного лікування 

старого розриву шийки матки. 
 

20.6. Недостатність шийки матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 
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3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. етіотропна терапія: гормональна, антибактеріальна терапія (за 

показаннями) та ін.; 

2. оперативне лікування в умовах гінекологічного стаціонару.  

Показання до госпіталізації: необхідність хірургічного лікування. 

 

20.7. Стриктура та стеноз шийки матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 
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10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. бужування цервікального каналу; 

2. усунення рубцевих змін за допомогою СО2 лазеру; 

3. лікування в умовах гінекологічного стаціонару. 

Показання до госпіталізації: неефективність від амбулаторного 

лікування. 

 

20.8. Стриктура та атрезія піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

За умови підготовки до оперативного лікування: 

1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

2. загальний аналіз сечі; 
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3. коагулограма; 

4. аналіз крові на цукор; 

5. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

6. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

7. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

8. аналіз калу на яйця глистів; 

9. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

12. ЕКГ; 

13. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

14. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: хірургічне лікування. 

Показання до госпіталізації: необхідність хірургічного лікування. 

 

20.9. Щільна дівоча перетинка 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 
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каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: хірургічне лікування в умовах 

стаціонару. 

Показання до госпіталізації: кровотеча з дівочої перетинки. 

 

20.10.  Гематокольпос 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: оперативне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. гематокольпос; 

2. гематометра; 

3. гематосальпінкс [6, 12, 17, 18, 22]. 

 

21. ВИПАДІННЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ЖІНОК 



 123 

 

21.1. Неповне випадіння матки та піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

11. загальний аналіз сечі; 

12. коагулограма; 

13. аналіз крові на цукор; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

17. аналіз калу на яйця глистів; 

18. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

19. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

20. УЗД ОМТ; 

21. ЕКГ; 

22. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 
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23. цистоскопія (за показаннями); 

24. консультація терапевта, уролога, проктолога (за необхідності). 

План лікування: 

1. симптоматичне лікування; 

2. ЛФК; 

3. санаторно-курортне лікування; 

4. оперативне лікування. 

Показання до госпіталізації: 

1. випадання матки та піхви ІІ–V ступеня; 

2. больовий синдром; 

3. трофічні виразки; 

4. порушення функції суміжних органів. 

 

21.2. Повне випадіння матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

11. загальний аналіз сечі; 
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12. коагулограма; 

13. аналіз крові на цукор; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на Hbs-Ag; 

17. аналіз крові на анти-HCV; 

18. аналіз калу на яйця глистів; 

19. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

20. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

21. УЗД ОМТ; 

22. ЕКГ; 

23. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

24. цистоскопія (за показаннями); 

25. консультація терапевта, уролога, проктолога та ін. (за 

необхідності). 

План лікування: 

1. оперативне лікування; 

2. симптоматичне лікування; 

3. реабілітаційні заходи; 

2. санаторно-курортне лікування та лікувальна фізкультура (ЛФК).  

Показання до госпіталізації: 

1. випадання матки та піхви ІІ-V ступеня; 

2. больовий синдром; 

3. трофічні виразки; 

4. порушення функції суміжних органів [6, 12, 17, 18, 22]. 
 

22. НОРИЦЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ЖІНОК 

 

22.1. Міхурово-піхвова нориця  
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План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

11. загальний аналіз сечі; 

12. бактеріологічне посів сечі з визначенням чутливості 

мікроорганізмів до антибіотиків; 

13. коагулограма; 

14. аналіз крові на цукор; 

15. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

16. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

17. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

18. аналіз калу на яйця глистів; 

19. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

20. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

21. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

22. УЗД ОМТ, нирок, сечового міхура; 

23. фістулографія; 
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24. вагінографія; 

25. анте- та ретроградне дослідження за допомогою металевих 

зондів; 

26. уведення в сечовий міхур забарвлених розчинів із подальшим 

спостереженням за їхнім надходженням через норицю в піхву; 

27. цистоскопія, цистографія; 

28. екскреторна урографія та динамічна сцинтиграфія (за 

показаннями); 

29. ЕКГ; 

30. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

31. консультація терапевта, уролога. 

План лікування: 

I – етап – 1–3–6-ти місячний курс консервативної терапії: 

1. санація патологічного осередку сечостатевої системи з 

відшаруванням некротичних мас у ділянці нориці; 

2. усунення інкрустації; 

3. протизапальна терапія з урахуванням чутливості мікроорганізмів 

до антибіотиків та хіміопрепаратів; 

4. коферментні препарати; 

5. седативні препарати. 

II – етап – оперативне лікування. Уретероцистонеостомія. 

Показання до госпіталізації: необхідність оперативного лікування. 

 

22.2. Кишково-генітальна нориця в жінок 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 
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5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

рівню тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

11. загальний аналіз сечі; 

12. посів сечі на мікрофлору з визначенням чутливості 

мікроорганізмів до антибіотиків; 

13. коагулограма; 

14. аналіз крові на цукор; 

15. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

16. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

17. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

18. аналіз калу на яйця глистів; 

19. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

20. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

21. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

22. фістулографія; 

23. Ro-графія ШКТ; 

24. консультація терапевта, хірурга, проктолога. 

Лікувально-діагностичні заходи: оперативне лікування. 

5. Показання до госпіталізації: оперативне лікування [6, 12, 17]. 

 

23. ПАТОЛОГІЯ КЛІМАКСУ ТА ДИСПЛАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ 
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23.1. Ерозія та дисплазія шийки матки, піхви, вульви. Залозиста 

гіперплазія ендометрію. Гіперплазія ендометрію, атипова 

(аденоматозна). Аденоматозна гіперплазія ендометрію 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW; 

11. аналіз крові на ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. УЗД ОМТ; 

13. аспіраційна біопсія ендометрію; 

14. консультація терапевта (за умови оперативного лікування). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. гормональна терапія (відповідно віку жінки) впродовж 6–12 

місяців; 

2. оперативне лікування (за умови неефективності гормонотерапії). 

Показання до госпіталізації: 

1. обстеження в умовах стаціонару;  

2. маткова кровотеча; 

2. необхідність проведення діагностичного роздільного 

вишкрібання порожнини матки. 
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23.2. Гіпертрофія матки 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

6. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректо-абдомінальне обстеження; 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ; 

12. гістероскопія; 

13. лапароскопія (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. ускладнення перебігу патологічного процесу; 

2. необхідність стаціонарного обстеження. 

Показання до госпіталізації: 

1. відсутність клінічних проявів; 

2. позитивна динаміка даних гінекологічного та УЗД ОМТ. 

 

23.3. Субінволюція матки (виключено післяпологову субінволюцію 

матки) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 
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1. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

2. клінічне обстеження молочних залоз; 

3. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

4. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

5. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

6. бімануальне гінекологічне обстеження; 

7. ректо-абдомінальне обстеження; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

9. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. протизапальна терапія; 

2. утеротонічні препарати; 

3. гемостатична терапія (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: 

1. маткова кровотеча; 

2. гарячка; 

3. необхідність обстеження в умовах гінекологічного стаціонару. 

 

23.4. Помірна дисплазія шийки матки. Тяжка дисплазія шийки 

матки. Дисплазія шийки матки неуточнена 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

2. клінічне обстеження молочних залоз; 

3. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

4. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 
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онкоцитологічне дослідження; 

5. розширена кольпоскопія; 

6. бімануальне гінекологічне обстеження; 

7. ректо-абдомінальне обстеження; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

9. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. УЗД ОМТ; 

11. визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці 

крові; 

12. визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм (дослідження  

парних сироваток із інтервалом у 2 тижні); 

13. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ІФА або 

ПЛР); 

14. визначення рН піхвового вмісту; 

15. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»); 

16. біопсія шийки матки з ПГД; 

17. аналіз крові на онкомаркери (СА 125); 

18. консультація онкогінеколога. 

Лікувально-діагностичні заходи: лікування в онкологічному 

диспансері. 

Показання до госпіталізації: 

1. ускладнення перебігу захворювання; 

6. необхідність обстеження в умовах стаціонару. 

 

23.5. Поліп шийки матки 

 

План обстеження: 

3. збір скарг, даних анамнезу; 
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1. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. обстеження шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. взяття мазків із цервікального каналу шийки матки на 

онкоцитологічне дослідження; 

7. розширена кольпоскопія; 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректо-абдомінальне обстеження; 

10. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

11. аналіз крові на RW; 

12. аналіз крові на ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

13. УЗД ОМТ; 

14. визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці 

крові; 

15. визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм 

(дослідження парних сироваток із інтервалом у 2 тижні); 

16. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ІФА або 

ПЛР); 

17. визначення рН піхвового вмісту; 

18. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»); 

19. біопсія шийки матки з ПГД; 

20. аналіз крові на онкомаркери (СА 125); 

21. консультація онкогінеколога; 

22. консультація терапевта (за умови оперативного лікування). 

Лікувально-діагностичні заходи: лікування залежно від виявленої 

патології. 

Показання до госпіталізації: ускладнення перебігу патологічного 

процесу. 
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23.6. Лейкоплакія шийки матки 

 

План обстеження: 

2. збір скарг, даних анамнезу; 

3. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. розширена кольпоскопія; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм у сироватці 

крові; 

12. визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, токсоплазм 

(дослідження парних сироватокі з інтервалом у 2 тижні); 

13. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри (методом ІФА або ПЛР); 

14. визначення РН піхвового вмісту; 

15. проведення проби із 10 % розчином КОН («амінотест»); 

16. бактеріоскопічне дослідження мазків із уретри, цервікального 

каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди; 

17. визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ПЛР); 

18. біопсія шийки матки з ПГД; 

19. аналіз крові на онкомаркери (СА 125); 

20. консультація онкогінеколога. 

Лікувально-діагностичні заходи: лікування залежно від виявленої 

патології. 



 135 

Показання до госпіталізації: ускладнення перебігу патологічного 

процесу. 

 

23.7. Слабковиражена та помірна дисплазія піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. розширена кольпоскопія; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. біопсія піхви з наступним ПГД; 

12. консультація онкогінеколога. 

Лікувально-діагностичні заходи: лікування в онкогінекології. 

Показання до госпіталізації: ускладнення перебігу патологічного 

процесу. 

 

23.8. Тяжка дисплазія піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 
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4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви, 

цервікального каналу, уретри, прямої кишки на трихомонади, гонококи, 

кандиди; 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження; 

9. розширена кольпоскопія; 

10. біопсія шийки матки із проведенням ПГД; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. аналіз крові на визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм у сироватці крові; 

13. аналіз крові на визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм (дослідження парних сироваток з інтервалом у 2 тижні); 

14. аналіз крові на визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у 

матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ІФА або ПЛР); 

15. визначення рН піхвового вмісту; 

16. проведення проби із 10 % розчином КОН («амінотест»); 

17. аналіз крові на визначення антигенів HSV, хламідій, 

папіломавірусу в зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри 

(методом ПЛР); 

18. аналіз крові на онкомаркери (СА 125); 

19. консультація онкогінеколога; 

20. консультація терапевта (за умови оперативного лікування). 

Лікувально-діагностичні заходи: стаціонарне лікування в 

онкологічному диспансері. 

Показання до госпіталізації:  

1. необхідність обстеження; 

2. необхідність хірургічного лікування. 
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23.9. Лейкоплакія піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бімануальне гінекологічне обстеження; 

7. ректальне обстеження; 

8. розширена кольпоскопія; 

9. біопсія шийки матки із проведенням ПГД біоптату; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. аналіз крові на визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм у сироватці крові; 

12. аналіз крові на визначення Ig G до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм (дослідження парних сироватокі з інтервалом у 2 тижні); 

13. аналіз крові на визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у 

матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ІФА або ПЛР); 

14. визначення рН піхвового вмісту; 

15. проведення проби із 10 % розчином КОН («амінотест»); 

16. аналіз крові на визначення антигенів HSV, хламідій, 

папіломавірусу в зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри 

(методом ПЛР); 

17. аналіз крові на онкомаркери (СА 125); 

18. консультація онкогінеколога. 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. хірургічне лікування: кріодеструкція; деструкція СО2 лазером; 

висікання патологічних ділянок з наступним гістологічним дослідженням; 
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2. гормональне лікування (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: ускладнення перебігу захворювання. 

 

23.10. Лейкоплакія вульви (дистрофія, крауроз) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 

8. ректальне обстеження;  

9. розширена кольпоскопія; 

10. біопсія шийки матки із проведенням ПГД біоптату; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. аналіз крові на цукор; 

13. дослідження гормонального статусу (за показаннями); 

14. консультація профільних спеціалістів (за необхідності). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. симптоматична терапія; 

2. адаптогени, гепатопротектори, вітаміни; 

3. гормональне лікування; 

4. хірургічне лікування. 

Показання до госпіталізації:  

1. ускладнення перебігу патологічного процесу; 

2. необхідність обстеження; 
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7. необхідність хірургічного лікування[6, 17, 18, 22, 24]. 

 

23.11.  Кіста вульви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові. 

11. загальний аналіз сечі; 

12. коагулограма; 

13. аналіз крові на цукор; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор.; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

17. аналіз калу на яйця глистів; 

18. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

19. УЗД ОМТ; 

20. ЕКГ; 

21. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 
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22. онкоцитологічне дослідження або результат ПГТ; 

23. консультація терапевта. 

Лікувально-діагностичні заходи: оперативне лікування в умовах 

стаціонару. 

Показання до госпіталізації: необхідність хірургічного лікування [6]. 

 

24. МЕНОПАУЗА. ПОРУШЕННЯ МЕНОПАУЗИ ТА ІНШІ 

РОЗЛАДИ В ДО- ТА ПІСЛЯМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

 

24.1. Менопауза та клімактеричний стан 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

12. мамографія (за показаннями). 

13. консультація профільних спеціалістів (невропатолог, терапевт, 

ендокринолог та ін.). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. циклічна системна замісна гормональна терапія. 
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2. фізіо- та психотерапія. 

2. симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: немає. 

 

24.2. Кровотеча в періоді після менопаузи 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ. 

Лікувально-діагностичні заходи: скерування хворої в гінекологічний 

стаціонар. 

Показання до госпіталізації: кровотеча з жіночих статевих органів. 

 

24.3. Атрофічний вагініт у періоді постменопаузи. Сенільний 

(атрофічний) вагініт 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 
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3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. УЗД ОМТ; 

12. мамографія (за показаннями). 

Лікувально-діагностичні заходи: 

1. циклічна системна та місцева замісна гормональна терапія; 

2. антибактеріальна терапія (за показаннями); 

3. засоби для відновлення біоценозу піхви. 

Показання до госпіталізації: немає. 

 

25. ПРЕКОНЦЕПЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ВАГІТНОСТІ ТА 

НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

 

Прегравідарна підготовка: 

1. Рекомендації щодо харчування до- та впродовж вагітності.  

2. Рекомендації щодо запоганню впливу шкідливих факторів на 

організм вагітної.  

3. Інформування щодо небезпеки самолікування жінки під час 

вагітності.  

4. Рекомендації щодо працевлаштування на період вагітності.  

5. Обстеженн на перинатальні інфекції з визначенням Ig M та IgG. 

6. Ревакцинація проти дифтерії та правцю.  
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Режим. Відпочинок та фізичні навантаження. 

Рекомендовано: 

1. не допускати фізичного навантаження, яке пов’язане з 

підніманням важких предметів, а також тривалого знаходження у 

вертикальному положені, уникати перевтоми, роботу в нічний час, тривалий 

перегляд телевізійних передач тощо; 

2. забезпечити повноцінний сон у нічний час при відсутності світла; 

3. фізичні вправи середньої сили з рівномірним навантаженням 

різних груп м’язів та спеціальні курси аеробіки (за умови відсутності 

акушерських ускладнень); 

4. уникати контакту з шкідливими впливами навколишнього 

середовища (біологічними, хімічними, фізичними) як на роботі, так і в 

повсякденному житті (тривалала робота на персональному комп’ютері, часті 

розмови по мобільних телефонах та ін.); 

5. відмова від активного та «пасивного» куріння, вживання 

алкогольних напоїв тощо. 

Харчування 

Повноцінне харчування під час вагітності. Калорійність раціону має 

складати близько 2400 ккал/добу. У раціон необхідно включати близько 60–

80 г білка (молоко, молочнокислі продукти та ін.) та продукти харчування в 

яких міститься велика кількість клітковини. У той же час необхідно 

обмежити вживання жирів та вуглеводів. Рекомендується щоденно вживати 

овочі, фрукти, фруктові соки, морси та інші вітамінні напої. 

За умови надмірної маси тіла чи ожиріння рекомендується білково-

рослинна дієта з регулярним проведенням розвантажувальних днів. 

Вітамінні препарати та інші біологічно активні комплекси. 

Фолієва кислота. Вона надходить в організм жінки з продуктами 

харчування. Найбільша її кількість міститься в фруктах, овочах, а також у 

шпинаті, спаржі, салаті, брокколі, динях та бананах. 

Добова потреба фолієвої кислоти становить 400 мкг. Проте під час 
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вагітності та в період лактації її потреба збільшується вдвічі. За умови 

розвитку дефіциту фолієвої кислоти розвивається фолієводефіцитна анемія 

(іноді – панцитопенія) та вади розвитку центральної нервової системи плода. 

Для того, щоб уникнути розвитку цих ускладнень рекомендується щоденний 

прийом 400 мкг фолієвої кислоти жінкам до настання вагітності та в ранні її 

строки (до 12 тижнів). 

Полівітаміни та мінерали (поєднання вітаміну А, рибофлавіну, 

цинку, магнію, кальцію, йоду). Прийом таких вітамінно-мінеральних 

комлексів перед заплідненням та в ранні строки вагітності попереджує 

виникнення вад розвитку в плода та поліпшує стан матері. 

Оздоровлення жінки.  

Санація вогнищ хронічної інфекції, заходи щодо запобігання гострих 

інфекційних захворювань. Лікування хронічних захворювань до 

компенсованого стану. 

Контроль овуляції та синхронізація процесів овуляції та 

запліднення [6]. 

 

26. МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ 

 

26.1. Застосування протизаплідних засобів. Загальні поради та 

консультації з контрацепції 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. вимірювання АТ; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. кольпоскопія; 

7. бімануальне гінекологічне обстеження; 
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8. ректо-абдомінальнальне обстеження; 

9. УЗД ОМТ (у разі вибору вагінальних та внутрішньоматкових 

контрацептивів); 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. проведення скринінгу на предмет виявлення ІПСШ; 

12. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

13. загальний аналіз крові (у разі вибору ВМК); 

14. коагулограма (у разі вибору КОК); 

15. консультування у профільних спеціалістів (за умови наявності 

екстрагенітальної патології). 

Лікувально-реабілітаційні заходи: консультування статевих 

партнерів із урахуванням поінформованого вибору методу контрацепції, 

даних анамнезу, стану здоров’я, віку та їхніх індивідуальних особливостей. 

Показання до госпіталізації: розвиток ускладнень під час 

застосування тих чи тих методів контрацепції, які потребують госпіталізації. 
 

26.2. Уведення та спостереження за використанням 

протизаплідного (внутрішньоматкового) контрацептиву 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. кольпоскопія; 

6. бімануальне гінекологічне обстеження; 

7. ректо-абдомінальнальне обстеження; 

8. УЗД ОМТ (у разі вибору вагінальних та внутрішньоматкових 

контрацептивів); 
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9. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

10. проведення скринінгу на предмет виявлення ІПСШ; 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

12. загальний аналіз крові. 

Лікувально-реабілітаційні заходи: 

1. введення ВМК (безконтактний метод). 

2. видалення ВМК: за бажанням жінки, за умови часткової 

експульсії та закінчення терміну її придатності. 

2. рекомендації щодо безпечної статевої поведінки. 

Показання до госпіталізації: розвиток ускладнення під час введення 

та використання ВМК, які потребують госпіталізації [6]. 

 

26.3. Стерилізація жінок 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне дослідження мазків із цервікального каналу 

шийки матки; 

6. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

11. загальний аналіз сечі; 
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12. коагулограма; 

13. аналіз крові на цукор; 

14. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

15. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

16. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

17. аналіз калу на яйця глистів; 

18. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

19. УЗД ОМТ; 

20. ЕКГ; 

21. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

22. онкоцитологічне дослідження або результат ПГТ; 

23. консультація терапевта, профільних спеціалістів (за необхідністю). 

Лікувально-реабілітаційні заходи: оперативне лікування в умовах 

стаціонару чи денного стаціонару (за наявності необхідних умов). 

Показання до госпіталізації: необхідність проведення оперативного 

лікування [6]. 

 

27. ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК ТА ТЕСТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 

ВАГІТНОСТІ 

 

27.1. Перелік необхідного обстеження жінок до настання вагітності  

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. вимірювання АТ; 

2. клінічне обстеження молочних залоз; 

3. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

4. бімануальне гінекологічне обстеження; 
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5. УЗД ОМТ; 

6. швидкий тест на вагітність (при порушенні менструального 

циклу); 

7. аналіз крові на хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) (за показаннями). 

Лікувально-реабілітаційні заходи: 

1. відміна методу контрацепції в разі виявлення вагітності. 

2. подальша тактика залежно від репродуктивних планів. 

Показання до госпіталізації: за необхідністю. 
 

27.2. Перелік необхідного обстеження жінок під час вагітності 

 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. заповнення анкети вагітної; 

3. діагностика можливої залежності від психоактивних речовин за 

допомогою анкети «АССИСТ»; 

4. загальний фізикальний огляд; 

5. вимірювання АТ; 

6. клінічне обстеження; 

7. гінекологічний огляд (у дзеркалах та бімануальне дослідження); 

8. мазок на цитологічне дослідження з шийки матки (при 

постановці на облік); 

9. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

10. лабораторне обстеження у відповідності до графіку візитів 

вагітної під час спостереження за перебігом вагітності; 

11. аналіз крові на RW; 

12. аналіз крові на ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

13. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

14. скринінг на гестаційний діабет; 

15. ультразвуковий скринінг; 

16. біохімічний скринінг [6]. 
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28. ПАТОЛОГІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

28.1. Доброякісна дисплазія молочної залози (включає 

фібрознокістозну мастопатію та мастопатію після оперативного лікування з 

приводу доброякісної вогнищевої дисплазії за умов отримання гістологічного 

заключення, щодо доброякісної патології) 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. гінекологічне обстеження; 

5. УЗД молочних залоз; 

6. мамографія (після 40-ка річного віку); 

7. аналіз крові пролактин (двократно), тиреотропний гормон; 

8. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії); 

9. консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності 

гіперпролактинемії). 

Лікувально-реабілітаційні заходи: 

1. індивідуальна корекція виявлених гормональних порушень; 

2. лікування супутньої гінекологічної патології. 

Показання до госпіталізації: за показаннями. 

 

28.2. Галакторея 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. клінічне обстеження молочних залоз; 

3. гінекологічне обстеження; 

4. УЗД молочних залоз; 

1. мамографія (після 40-ка річного віку); 
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5. аналіз крові пролактин (двократно), ТТГ; 

6. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії); 

7. консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності 

гіперпролактинемії). 

Лікувально-реабілітаційні заходи 

1. індивідуальна корекція виявлених гормональних порушень; 

2. лікування супутньої гінекологічної патології. 

Показання до госпіталізації: за показаннями. 

 

28.3. Мастодинія 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. клінічне обстеження молочних залоз; 

3. гінекологічне обстеження; 

4. УЗД молочних залоз; 

5. мамографія (після 40-ка річного віку); 

6. аналіз крові пролактин (двократно), ТТГ; 

7. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії); 

8. консультація окуліста з проведенням периметрії (за наявності 

гіперпролактинемії). 

Лікувально-реабілітаційні заходи 

1. індивідуальна корекція виявлених гормональних порушень; 

2. лікування супутньої гінекологічної патології. 

Показання до госпіталізації: за показаннями. 

 

28.4. Субінволюція молочних залоз післялактаційна 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 
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2. клінічне обстеження молочних залоз; 

3. гінекологічне обстеження; 

4. УЗД молочних залоз; 

5. мамографія (після 40-ка річного віку); 

6. аналіз крові пролактин (двократно), ТТГ; 

7. УЗД щитоподібної залози; 

8. МРТ головного мозку (за наявності гіперпролактинемії); 

9. консультація окуліста з проведенням периметрії (за умови 

наявності гіперпролактинемії). 

Лікувально-реабілітаційні заходи 

1. індивідуальна корекція виявлених гормональних порушень; 

2. лікування супутньої гінекологічної патології. 

Показання до госпіталізації: за показаннями [6]. 

 

29. ЖІНОЧА БЕЗПЛІДНІСТЬ 

 

29.1. Жіноча безплідність пов’язана з відсутністю овуляції 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне онкоцитологічне дослідження мазків із 

цервікального каналу шийки матки; 

6. кольпоцитологічне дослідження мазків із бокових частин 

склепіння піхви; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 
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10. взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження виділень з уретри, 

цервікального каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. аналіз крові на визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм; 

13. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР; 

14. визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ПЛР); 

15. визначення рН піхвового вмісту; 

16. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»); 

17. УЗД ОМТ; 

18. гірсутне число; 

19. масо-ростовий коєфіцієнт; 

20. генетичне обстеження; 

21. ТФД; 

22. діагностичні гормональні проби; 

23. аналіз крові на гормональне дослідження: ЛГ,ФСГ, ЛТГ, 

кортизол, Е2, прогестерон та інші (за показаннями); 

24. МРТ головного мозку; 

25. метросальпінгографія; 

26. консультування терапевтом та профільними фахівцями (за 

необхідністю); 

27. дослідження спермограма статевого партнера. 

План лікування: 

1. гормональне лікування залежно від генезу (чисті гестагени; 

комбіновані естрогенгестагенні препарати; стимулятори овуляції; інгібітори 

синтезу пролактину; антиандрогени, кортикостероїди та ін.); 

2. лікування супутньої ендокринної патології. 
Показання до госпіталізації: 
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1. необхідність обстеження в умовах стаціонару; 

2. для оперативного лікування (за умови неефективності 

гормональної терапії). 

 

29.2. Безплідність трубного походження 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. глибока пальпація живота; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

6. онкоцитологічне онкоцитологічне дослідження мазків із 

цервікального каналу шийки матки; 

7. кольпоцитологічне дослідження мазків із бокових частин 

склепіння піхви; 

8. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

9. бімануальне гінекологічне обстеження; 

10. ректальне обстеження та глибока пальпація живота; 

11. взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження виділень з уретри, 

цервікального каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди; 

12. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

13. аналіз крові на визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм; 

14. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР; 

15. визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ПЛР); 

16. визначення рН піхвового вмісту; 

17. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»); 
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18. УЗД ОМТ; 

19. генетичне обстеження; 

20. ТФД; 

21. діагностичні гормональні проби; 

22. МРТ головного мозку; 

23. метросальпінгографія; 

24. гідротубація (за показаннями); 

25. ехогістеросальпінгографія; 

26. гістеросальпінгографія; 

27. туберкулінові проби (за показаннями); 

28. консультування профільними фахівцями (за необхідністю); 

29. дослідження спермограми чоловіка. 

План лікування: 

1. етіотропна антибактеріальна терапія; 

2. фізіотерапевтичне лікування;  

3. розсмоктуюча терапія; 

4. санаторно-курортне лікування; 

5. оперативне лікування в умовах стаціонару; 

6. специфічна терапія (за умови туберкульозного генезу). 

Показання до госпіталізації: необхідність оперативного лікування . 

 

29.3. Безплідність маткового походження 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне онкоцитологічне дослідження мазків із 

цервікального каналу шийки матки; 



 155 

6. кольпоцитологічне дослідження мазків із бокових частин 

склепіння піхви; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження виділень з уретри, 

цервікального каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. аналіз крові на визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм; 

13. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР; 

14. визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ПЛР); 

15. визначення рН піхвового вмісту; 

16. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»); 

17. УЗД ОМТ; 

18. ТФД; 

19. гістероскопія; 

20. гістеросальпінгографія; 

21. екскреторна урографія (при аномаліях розвитку статевих 

органів); 

22. консультація генетика, проктолога, фтизіатра та ін. (за 

необхідністю); 

23. дослідження спермограми чоловіка. 

План лікування: 

1. етіотропна протизапальна терапія; 

2. хірургічне лікування (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: 

1. обстеження в умовах стаціонару; 
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2. хірургічне лікування. 

 

29.4. Безплідність шийкового походження 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. огляд шийки матки та піхви в дзеркалах; 

5. онкоцитологічне онкоцитологічне дослідження мазків із 

цервікального каналу шийки матки; 

6. кольпоцитологічне дослідження мазків із бокових частин 

склепіння піхви; 

7. кольпоскопія (у разі відсутності кольпоскопа – проба Шиллєра); 

8. бімануальне гінекологічне обстеження; 

9. ректальне обстеження; 

10. взяття мазків на бактеріоскопічне дослідження виділень з уретри, 

цервікального каналу, прямої кишки на трихомонади, гонококи, кандиди; 

11. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

12. аналіз крові на визначення Ig M до СMV, HSV, хламідій, 

токсоплазм; 

13. визначення антигенів СMV, HSV, хламідій у матеріалі з 

цервікального каналу або уретри методом ІФА або ПЛР; 

14. визначення антигенів HSV, хламідій, папіломавірусу в 

зішкрібному матеріалі з цервікального каналу або уретри (методом ПЛР); 

15. визначення рН піхвового вмісту; 

16. проба з 10 % розчином КОН («амінотест»); 

17. УЗД ОМТ; 

18. обстеження за тестами функціональної діагностики; 

19. гістероцервікосальпінгографія; 
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20. посткоїтальний тест; 

21. кольпо-мікроскопія; 

22. дослідження антиспермальних антитіл у цервікальному слизу; 

23. дослідження спермограми чоловіка. 

План лікування: хірургічне лікування (за умови істміко-цервікальної 

недостатності та аномаліях розвитку). 

Показання до госпіталізації: 

1. обстеження в умовах стаціонару; 

2. хірургічне лікування [6]. 

 

30. ДИТЯЧА ТА ПІДЛІТКОВА ГІНЕКОЛОГІЯ 

 

30.1. Доброякісне утворення яєчника 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізікальне обстеження; 

3. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. загальний аналіз крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. аналіз крові на цукор крові; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

9. аналіз калу на яйця глистів; 

10. зішкріб на ентеробіоз; 

11. УЗД ОМТ; 

12. УЗД ОЧП; 

13. Консультація педіатра. 

Лікувальні заходи: оперативне лікування. 

Показання до госпіталізації: 
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1. наявність пухлини яєчника; 

2. необхідність обстеження в умовах стаціонару. 

 

30.2. Синдром полікістозних яєчників 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. загальний аналіз крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. аналіз крові на цукор крові; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

9. аналіз калу на яйця глистів; 

10. зішкріб на ентеробіоз; 

11. УЗД ОМТ; 

12. УЗД ОЧП; 

13. визначення естрадіолу, ЛГ, ФСГ, прогестерону, пролактину в 

крові; 

14. проведення ТФД. 

15. МРТ (за показаннями); 

16. консультація ендокринолога, генетика, окуліст та ін. (за 

необхідністю). 

Лікувальні заходи: 

1. стимулююча терапія (не гормональна); 

2. гомеопатичні лікарські препарати; 

3. рефлексотерапія; 

4. фізіотерапевтичне лікування; 

5. гормональне лікування (за показаннями); 
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6. лапароскопія (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: 

1. обстеження в умовах стаціонару; 

2. проведення комплексної терапії; 

3. проведення першого курсу гормонотерапії; 

4. оперативне лікування (за умови неефективності консервативної 

терапії впродовж 1–3 років). 

 

30.3. Затримка статевого дозрівання 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. загальний аналіз крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. аналіз крові на цукор крові; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень із піхви; 

9. аналіз калу на яйця глистів; 

10. зішкріб на ентеробіоз; 

11. визначення естрадіолу, ЛГ, ФСГ, прогестерону, пролактину в 

крові; 

12. визначення статевого хроматину, каріотипування (при 

необхідності); 

13. проведення ТФД; 

14. УЗД ОМТ; 

15. УЗД ОЧП; 

16. МРТ головного мозку (за показаннями); 

17. консультація педіатра, ендокринолога, генетика, окуліста та ін. 
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(за необхідністю).  

План лікування: 

1. стимулююча негормональна терапія; 

2. гомеопатичні препарати; 

3. рефлексотерапія; 

4. фізіотерапевтичне лікування; 

5. гормональне лікування (за показаннями). 

Показання до госпіталізації: 

1. обстеження в умовах стаціонару; 

2. проведення комплексної стимулюючої терапії або першого курсу 

гормонотерапії. 

 

30.4. Передчасне статеве дозрівання 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

4. клінічне обстеження молочних залоз; 

5. загальний аналіз крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. аналіз крові на цукор крові; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

9. аналіз калу на яйця глистів; 

10. зішкріб на ентеробіоз; 

11. визначення естрадіолу, ЛГ, ФСГ, прогестерону, пролактину в 

крові; 

12. визначення статевого хроматину, каріотипування (при 

необхідності); 

13. проведення ТФД; 
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14. УЗД ОМТ; 

15. УЗД ОЧП; 

16. МРТ; 

17. консультація педіатра, ендокринолога, генетика та ін. (за 

необхідністю).  

План лікування: симптоматична терапія. 

Показання до госпіталізації: обстеження в умовах стаціонару [6]. 

 

31. ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

 

31.1. Подвоєння піхви 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

5. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. коагулограма; 

8. аналіз крові на цукор; 

9. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

12. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

13. аналіз калу на яйця глистів; 

14. зішкріб на ентеробіоз; 

15. ЕКГ; 
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16. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

17. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

18. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

19. УЗД ОМТ та нирок; 

20. визначення статевого хроматину, каріотипу (за показаннями). 

21. консультація я педіатра, генетика; 

22. діагностична лапароскопія (за показаннями). 

Лікувально-реабілітаційні заходи: спостереження. 

Показання до госпіталізації: абдомінальний біль. 

 

31.2. Дівоча перетинка, що повністю закриває вхід у піхву 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

5. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначенням 

вмісту тромбоцитів, тривалості кровотечі та часу згортання крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. коагулограма; 

8. аналіз крові на цукор; 

9. аналіз крові на групу крові та Rh-фактор; 

10. аналіз крові на RW, ВІЛ (за умови інформованої згоди); 

11. аналіз крові на Hbs-Ag, анти-HCV; 

12. біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, печінкові проби, 

загальний білок, креатинін, електроліти); 

13. аналіз калу на яйця глистів; 

14. зішкрібок на ентеробіоз; 
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15. ЕКГ; 

16. флюорографія ОГК чи Ro-графія ОГК (пряма проєкція); 

17. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви, цервікального 

каналу, уретри; 

18. онкоцитологічне дослідження або результат ПГД; 

19. УЗД нирок та ОМТ. 

Лікувально-реабілітаційні заходи: 

1. спостереження за початком менархе; 

2. скерування в стаціонар при виникненні скарг. 

Показання до госпіталізації: виражений больовий синдром. 

 

31.3. Зрощення соромітних губ 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

13. загальний аналіз крові; 

14. загальний аналіз сечі; 

15. аналіз крові на цукор; 

16. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

17. аналіз калу на яйця глистів; 

18. зішкрібок на ентеробіоз; 

19. УЗД ОМТ; 

20. консультація педіатра. 

Лікувально-реабілітаційні заходи: проведення місцевої терапії в 

амбулаторних умовах. 

Показання до госпіталізації: 

1. неефективність місцевої терапії; 
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2. наявність зрощення соромітних губ [6]. 

 

32. ТРАВМИ ЖИВОТА Й ТАЗУ. ПОШКОДЖЕННЯ 

ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (ТРАВМА ЗОВНІШНІХ 

СТАТЕВИХ ОРГАНІВ). ВІДКРИТА РАНА ПІХВИ ТА ВУЛЬВИ 

 

План обстеження: 

1. збір скарг; 

2. збір даних анамнезу; 

3. загальне фізикальне обстеження; 

4. глибока пальпація живота; 

5. клінічне обстеження молочних залоз; 

6. бімануальне обстеження; 

7. ректо-абдомінальне обстеження; 

8. загальний аналіз крові; 

9. загальний аналіз сечі; 

10. аналіз крові на цукор; 

11. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

12. аналіз калу на яйця глистів; 

13. зішкрібок на ентеробіоз; 

14. УЗД ОМТ; 

15. УЗД ОЧП; 

16. консультація педіатра; 

17. консультація судово-медичного експерта (при підозрі на статевий 

злочин). 

Лікувально-реабілітаційні заходи [6]: скерування хворої в 

гінекологічний стаціонар.  

Показання до госпіталізації:  

1. наявність травми зовнішніх статевих органів; 

2. кровотеча з статевих органів. 
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33. НАСЛІДКИ ПРОНИКНЕННЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА 

ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ОТВІР 

 

33.1. Стороннє тіло у вульві та піхві 

 

План обстеження: 

1. збір скарг, даних анамнезу; 

2. загальне фізикальне обстеження та глибока пальпація живота; 

3. клінічне обстеження молочних залоз; 

4. бімануальне ректо-абдомінальне обстеження; 

5. загальний аналіз крові; 

6. загальний аналіз сечі; 

7. аналіз крові на цукор; 

8. бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви; 

9. аналіз калу на яйця глистів; 

10. зішкріб на ентеробіоз; 

11. УЗД ОМТ; 

12. консультація педіатра, психоневролога та ін. (за показаннями). 

Лікувально-реабілітаційні заходи:  

1. видалення стороннього тіла з вульви; 

2. санація зовнішніх статевих органів. 

Показання до госпіталізації: наявність стороннього тіла в піхві [6]. 
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