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 מידע על היסטרוסקופיה אבחונית וניתוחית

 

 ,מטופלת יקרה
 

בשורות אלו תמצאי מידע שיעזור לך להבין את מהות . את מוזמנת לבדיקת היסטרוסקופיה במחלקתנו
 .הפעולה ולהפיג את חששותיך

הנה פעולה זעיר פולשנית , הסתכלות לתוך חלל הרחם למטרת אבחון,  היסטרוסקופיה אבחונית
אליה , מוחדרת צינורית דקה בעלת סיבים פיברואופטיים אל חלל הרחם דרך צוואר הרחםשבמהלכה 

היסטרוסקופיה ניתוחית הנה . מתחבר מקור אור ודרכה אפשר לראות את חלל הרחם ומוצא החצוצרות
 :פעולה דומה אך במהלכה מוחדרים מכשירים עדינים המאפשרים ביצוע פעולות כירורגיות כגון 

 )myomaמיומה  (פוליפים ושרירנים , שפיריםכריתת נגעים  �
 הפרדת הידבקויות שגורמות לאי פוריות �
 כריתה של מחיצה תוך רחמית במקרה של אי פוריות �
 צריבת רירית הרחם להפסקת דימום וסתי בלתי סדיר �

 
 

אך אישה שילדה בעבר יכולה לעבור את , כ בהרדמה כללית"היסטרוסקופיה אבחונית מתבצעת בד �
אי הנוחות בזמן . א הרדמה ולצפות במסך הטלוויזיה ולקבל הסברים במהלך כל הפעולההבדיקה לל

היסטרוסקופיה אבחונית נמשכת . הפעולה דומה לזו בזמן החדרת התקן תוך רחמי למניעת היריון
היסטרוסקופיה ניתוחית מתבצעת תמיד בהרדמה כללית והפעולה , לעמותה. כ מספר דקות"בד

 .פתולוגית-החומר שנכרת נשלח לבדיקה היסטו. קות ד30-45עשויה להימשך 
 
 

בסיום הפעולה מועברת האישה לחדר ההתאוששות לתקופה קצרה ומשם למחלקת נשים למנוחה  �
 . רוב הנשים משוחררות לביתן באותו יום. והשגחה נוספת

 
ם מתאפיין בכאבים קלים ודמ, ובעיקר ההיסטרוסקופיה הניתוחית, המהלך לאחר ההיסטרוסקופיה �

הרופא ימסור . הרופא המטפל ימליץ על תרופות נגד כאבים. נרתיקי שעלולים להימשך מספר ימים
פתולוגית לרופא המטפל או למטופלת במידה והיא מוזמנת לביקורת -את תשובת הבדיקה ההיסטו

 . במרפאת נשים
 

 
היסטרוסקופיה אבחונית וניתוחית עשויות לבטל את הצורך בניתוח מורחב כמו פתיחת בטן וכריתה  �

סיבוכים ). 1% -פחות מ(הפעולה נחשבת בטוחה ואחוז הסיבוכים נמוך מאוד . שלמה של הרחם
הסבר על . זיהום ודלקת בחלל הרחם וניקוב הרחם, שתוארו בספרות הרפואית כוללים דימום נרתיקי

 . י הרופא המטפל במחלקת נשים"כים האפשריים יימסר עהסיבו
 
 

דימום נרתיקי רב או חום אחרי ההיסטרוסקופיה יש לפנות לרופא המשפחה , בכל מצב של כאבים חזקים
 .לבדיקה
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