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Гінекологія — це розділ медицини, що вивчає нормальне функціонування жіно-
чого організму, причини виникнення захворювань жіночої статевої системи, ді-
агностику, профілактику та лікування репродуктивних порушень у різні періоди 
життя жінки.

Сучасна гінекологія є складною комплексною дисципліною, що покликана 
охороняти здоров’я жінки протягом усього її життя та спирається на досягнення 
у антропології, гістології, фізіології, біохімії організму та репродуктивної системи. 
Сьогодні лікар-гінеколог має у своєму розпорядженні широкий арсенал біохіміч-
них, мікробіологічних, морфологічних досліджень, неінвазивних методів візуалі-
зації — рентгенографія, ультразвукові дослідження, комп’ютерна та магнітно-ре-
зонансна томографія. Розвиток фармацевтики забезпечив сучасного гінеколога 
передовими методами лікування, ліками та засобами контрацепції. Незважаючи 
на уявну вузькість, гінекологія охоплює велику частину організму і його функці-
ональності. Статева система вкрай складна. Для її вивчення на сьогодні не ви-
стачає однієї дисципліни, що зумовлює своєрідне розгалуження, кожне з яких 
вибирає собі тонкий діапазон недуг (сексологія, дитяча і підліткова гінекологія, 
маммологія, репродуктивна ендокринологія тощо).

Професійна компетенція лікарів-гінекологів охоплює допомогу при гінеколо-
гічних захворюваннях запального характеру, захворюваннях, викликаних пору-
шеннями ендокринної системи; гіперпластичних, дистрофічних та пухлинних про-
цесах репродуктивної системи жінок різного віку.

Водночас зростання ролі сімейного лікаря, як фахівця першого звернення, 
передбачає його знання засад фізіології і патології репродуктивної системи, ос-
новних проявів гінекологічної патології, діагностичних алгоритмів за найбільш по-
ширеної гінекологічної патології. Хоча певної націленості лікарів первинної ланки 
на особливості жіночого здоров’я на сьогодні ще не сформовано, сімейний лікар 
може надати комплексну допомогу з певних проблем жіночого здоров’я у різні 
періоди життя жінки.

Автори підручника висловлюють надію, що представлений в підручнику мате-
ріал буде корисним для формування професійного світогляду акушерів-гінеколо-
гів, сімейних лікарів та фахівців інших спеціальностей.
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