
Дитяча гінекологія



Дитяча гінекологія відносно новий напрямок в медицині, що знаходиться на стику педіатрії та

гінекології. Він виник в результаті необхідності виділення особливостей гінекологічних проблем у дітей і

необхідності особливої професійної підготовки дитячих і підліткових гінекологів.

Дитячий гінеколог займається діагностикою та лікуванням в області захворювань статевої сфери у

дівчаток.



Перша зустріч з гінекологом повинна відбутися в перші місяці після народження.

Наступний огляд рекомендується запланувати на вік 5-6 років — в цьому віці часто спостерігаються запальні процеси

статевої системи, що пов’язано з неспроможністю імунної системи. Якщо дівчинка скаржиться на подразнення, печіння, свербіж,

хворобливе і прискорене сечовипускання — батькам потрібно поспішити на прийом до фахівця. Ще одним тривожним сигналом в

цьому віці може стати передчасне статеве дозрівання, яке виражається в зростанні молочних залоз і початку оволосіння. Подібні

явища, як правило, пов’язані з серйозними ендокринними захворюваннями, які вимагають невідкладного лікування.

Наступне відвідування дитячого гінеколога варто запланувати на 10-11 років. На цьому етапі важливо переконатися

наскільки правильно формується жіночий фенотип — як починають розвиватися вторинні статеві ознаки. Якщо до 13-14 років у

дівчинки не спостерігається ознак статевого дозрівання, батькам також варто показати дитину дитячому гінекологу, щоб той

допоміг з’ясувати — в чому ж причина затримки розвитку. З настанням менструації — приблизно в 13-15 років, дівчина

переходить на планове відвідування гінеколога щороку.

У підлітковому віці ще більш ретельно, ніж в дитячому віці, дівчинка повинна дотримуватися правил інтимної гігієни.

Дитячий та підлітковий гінеколог підбере для дівчинки відповідні до її віку засоби інтимної гігієни, розповість про особливості

догляду за статевими органами в різних вікових групах: сексуально-активним – підбере необхідні засоби контрацепції, пояснить,

як уникнути захворювань, які передаються статевим шляхом.



Третина підлітків у віці від 14 до 17 років дізнаються про статеві стосунки від медичних працівників, причому дівчатка —

частіше за хлопців. І саме задля професійної консультації треба відвідувати жіночого лікаря. Завдання статевого виховання –

убезпечити підлітків від раннього сексу.

Найчастіші патології у дівчаток — це синехії малих статевих губ і запальні процеси. Будь-який запальний процес — це

завжди привід для термінового звернення до лікаря, займатися самолікуванням категорично не рекомендується.

Причини виникнення патологій можуть бути різними: наслідок запалення, алергічної реакції, гормонального збою,

неправильної гігієни статевих органів та ін. Постійне використання одноразових підгузок порушує терморегуляцію і при

недостатньо правильному здійсненні гігієнічних процедур може провокувати процес злипання. Мами часто не помічають

наявність синехій, і не всі педіатри уважно відстежують стан статевих органів дитини. Дитячий гінеколог після огляду зможе

запропонувати варіанти лікування, воно далеко не завжди хірургічне, в сучасній медицині існують альтернативні варіанти

консервативного лікування (за допомогою лікарських препаратів). У дівчат старшого віку нерідко існує проблема хворобливих

менструацій. Це теж привід відвідати дитячого гінеколога.

Ще нерідко підлітки страждають від естетичних проблем — висипань на шкірі. Багато хто не підозрює про те, що цю

проблему допоможе вирішити гінеколог. Поширена думка, що з віком це пройде, але в XXI столітті існують ефективні засоби.

Будь-які хворобливі відчуття, дискомфорт у животі, поперековій ділянці, статевих органів — це привід для звернення до

лікаря. Чим раніше виявиться проблема, тим легше буде вилікувати і запобігти можливим наслідкам для репродуктивної системи

дівчини.



Існує думка, що у дівчат до початку «дорослого» життя не може бути ніяких гінекологічних проблем. Однак це далеко не так,

адже гінекологічні захворювання, які проявляються у жінок і ведуть до безпліддя в шлюбі або патологічного перебігу вагітності та

пологів, найчастіше починають свій розвиток у підлітковому, а часом і в дитячому віці. Тому для батьків, важливо знати, що їх

дочка здорова.

У дівчат підліткового віку крім запальних захворювань статевих органів, можуть бути порушення статевого дозрівання,

порушення менструального циклу, кісти яєчників. Не варто забувати про те, що гінекологічні захворювання частіше виникають

поволі і протікають, найчастіше непомітно, мають стерту клінічну картину. Тому потрібен особливий підхід до діагностики та

лікування гінекологічної патології у дітей та підлітків. Цьому сприяють погіршення екологічної ситуації, стреси, підвищення

інтелектуальних навантажень, які не відповідають адаптаційних можливостей організму підлітка, швидке фізичне «дорослішання»

при психоемоційної незрілості, раннє пробудження сексуального інтересу до протилежної статі… Підліткова вагітність – це

вагітність дівчинки, яка ще не стала дорослою в юридичному і медичному розумінні. У більшості розвинених країн вагітність

дівчат у віці 14-18 років частіше за все є незапланованою, а тому в здебільшого призводить до абортів. Тільки в 10-15% підліткова

вагітність завершується пологами. Рішення про те, чи зберігати плід, повинно прийматися з урахуванням усіх можливих факторів.

Для цього необхідна консультація з гінекологом (іноді переривання першої вагітності може викликати проблеми із зачаттям в

майбутньому), психологом, а також враховувати думку самої майбутньої мами.

Небажана вагітність, особливо для дівчат-підлітків, супроводжується сильними емоційними переживаннями, психологічними

проблемами та труднощами вибору. Крім того, рання вагітність, як і її переривання, можуть мати негативні наслідки для жіночого

здоров'я в майбутньому. Чимало дівчат вагітніє внаслідок неконтрольованого вживання алкоголю чи наркотиків, які можуть

закінчитися випадковими зв’язками з невідомими або маловідомими партнерами, що також призводить до хвороб, які передаються

статевим шляхом.

Для підвищення рівня статевої освіти та статевого виховання варто говорити зі своїми дітьми про секс та можливі наслідки

ранньої вагітності. Завдяки статевій освіті можна зменшити негативні наслідки раннього материнства, пов’язані з незавершеною

освітою, ізоляцією через сором та відчай, відсутністю засобів для існування і забезпечення дитини усім необхідним.

В основі будь-яких стосунків – довірливе ставлення один до одного. Взаємини батьків і дітей не є винятком. У такому разі, ви

будете краще розуміти свою дитину, зможете обговорити з нею важливі питання заздалегідь або ж дізнатися справжні мотиви її

дій.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





618.1(075.8)

С79

Степанківська, О. В.

Гінекологія [Текст] : Підручник для студ. мед. коледжів, училищ, академій та інститутів медсестринства / О.

В. Степанківська, М. О. Щербина. - 4- е вид., виправлене. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 432 с. : іл.

У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію, основи

законодавства України про охорону здоров’я жінки, питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології

жіночих статевих органів. Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологічних

захворювань, догляду за пацієнтками. Розглянуто питання планування сім’ї, наведено сучасні репродуктивні технології

і методи контрацепції. Описано консервативні та хірургічні методи лікування гінекологічних хворих, техніку

виконання місцевих процедур, підготовку хворих до оперативних втручань, принципи догляду за ними у

післяопераційному періоді, алгоритм виконання практичних навичок.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства за

спеціальностями «Акушерська справа», «Лікувальна справа».

618(02)

А44

Акушерство та гінекологія [Текст] : нац. підруч. для студ. старших курсів вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. та

лікарів-інтернів, курсантів вищ. мед. навч. закл. (ф-тів) післядипл. осв. (МОЗУ, МОНУ). Т.2 : Неонатологія / за

ред. В.М. Запорожана. - у 4-х т. - К. : Медицина, 2013. - 928 с.

Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на

історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги

новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях

дитячих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядипломної освіти лікарів за

спеціальністю «Неонатологія».

У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода

і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в

неонатальний період. Викладено принципи модикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів - інтернів, курсантів

післядипломного навчання, лікарів і науковців.



618.11(02)

Г49

Гінекологія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр.(доп. МОЗУ) / За ред. В. І. Грищенка,

М. О. Щербини. - К. : Медицина, 2007. - 360 с.

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов'язане з удосконаленням

форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм

навчання та контролю за рівнем знань.

Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету «Акушерство і гінекологія» із позицій доказової

медицини та переходу до Болонського процесу, висвітлено сучасні методи діагностики та лікування гінекологічних

хворих.

Кожний підрозділ містить тестові завдання та ситуаційні задачі з відповідями для самостійної перевірки знань

студентами. Наприкінці кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен володіти студент.

Підручник «Гінекологія» призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів III — IV рівнів

акредитації.

618.11(023)

Г49

Гінекологія [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв. I-II р. акр. (протокол ЦМК МОЗУ №3 від 15.06.2006 р.) / 

за ред. С. В. Хміля. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 528 с.

У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію та

особливості спілкування фельдшера, акушерки з пацієнткою, питання організації гінекологічної допомоги, клінічної

анатомії та фізіології жіночих статевих органів, діагностики гінекологічних захворювань. Велику увагу приділено

особливостям догляду за пацієнтками з різними гінекологічними захворюваннями, а також організації роботи

фельдшера, акушерки в сільській місцевості, жіночій консультації та в гінекологічному стаціонарі. Описано основні

типи гінекологічних операцій, підготовку хворих до планових та невідкладних операцій, алгоритм дій медичного

персоналу під час їх проведення, принципи догляду за хворими в післяопераційному періоді, а також консервативні

методи лікування гінекологічних хворих, техніку виконання місцевих процедур, алгоритми виконання практичних

навичок. Розглянуто роль планування сім'ї в охороні репродуктивного здоров'я жінки. Наведено методи сучасної

контрацепції.

Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів освіти І і II рівнів акредитації за

спеціальностями «Акушерська справа», «Лікувальна справа».



618.11(023)

Г49

Гінекологія [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. заклад. освіти I-II р. акред. / Т. І. Черняк, В. І. 

Сарана, М. І. Диченко та ін. ; За ред. Л.О. Мороз. - К. : Здоров'я, 2002. - 330 с. 

У навчальному посібнику описано аномалії розвитку жіночих статевих органів, порушення менструального

циклу, дисгормональні захворювання молочних залоз, а також основні гінекологічні захворювання. Окремий розділ

присвячено дитячій гінекології.

Особливу увагу приділено лікуванню гінекологічних хворих та догляду за ними. Детально викладено техніку

виконання лікувально-діагностичних процедур.

Для студентів медичних училищ і коледжів.

618(02)

O-17

Obstetrics & gynecology [Текст] : texbook for students of institutions of higher medical education of the III-IV levels 

of acc.(MPHU). V.2 : Gynecology / ed. by V.I. Gryshchenko. - in two volumes. - К. : AUS Medicine publishing, 2014. -

352 p.

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням

форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм

навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і

гінекологія” із позицій доказової медицини та переходу до Болонського процесу. У підручнику використано накази

МОЗ України “Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в

Україні”, висвітлено сучасні методи діагностики та лікування гінекологічних хворих. Кожний підрозділ містить тестові

завдання та ситуаційні задачі. Наприкінці кожного підрозділу наведено перелік практичних навичок, якими повинен

володіти студент.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.



618.11(02)

G99

Gynecology [Текст] : Manual / Edited by S. V. Khmil. - Ternopil : Ukrmedknyga, 2003. - 460p.

У підручнику викладено відомості про медичну деонтологію, питання організації гінекологічної

допомоги та наукової організації праці у гінекологічному відділенні. Велику увагу приділено методам

обстеження гінекологічно хворих, клінічної анатомії та фізіології жіночих статевих органів, діагностиці

гінекологічних захворювань. Описано невідкладні стани, основні типи гінекологічних операцій.

Підручник призначений для іноземних студентів вищих медичних закладів.



Всі видання представлені у цій віртуальній виставці Ви можете взяти у нашій бібліотеці

Дякуємо за увагу!


