GREEK

Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια εξέταση που συνιστάται
μετά από ένα θετικό ή ανώμαλο αποτέλεσμα του
τεστ Παπανικολάου. Μετά από μια κολποσκόπηση
μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις
τρέχουσες θεραπευτικές αγωγές για σας.
Κολποσκόπηση είναι η εξέταση του τραχήλου.
Επιτρέπει στο γιατρό ειδικότητας να διαπιστώσει
τις κάθε αλλαγές στα κύτταρα και να αξιολογήσει
την έκταση των αλλαγών. Η εξέταση μπορεί
να είναι άβολη, αλλά δεν θα πρέπει να είναι
επώδυνη. Θα διαρκέσει για πέντε έως δέκα λεπτά.
Τα κολποσκόπια που έχουμε είναι συνδεδεμένα
με μια οθόνη τηλεόρασης, αν θέλετε, μπορείτε να
παρακολουθήσετε τη διαδικασία, όπως συμβαίνει.
Αν δεν θέλετε να το κάνετε, παρακαλούμε
ενημερώστε το γιατρό ή τη νοσοκόμα.
Το κολποσκόπιο είναι ένα μεγεθυντικό όργανο,
σαν κιάλια σε ένα υποστήριγμα το οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε τον
τράχηλο. Θα σας ζητηθεί να γδυθείτε από τη
μέση και κάτω και θα σας δοθεί να φορέσετε
ένα ρόμπα. Στην έναρξη της εξέτασης τα
πόδια σας τοποθετούνται σε στηρίγματα για
πόδια. Αυτά μπορεί να προσαρμοστούν ώστε
να σας ταιριάζουν, οπότε αν δεν είστε άνετη,
παρακαλούμε να ζητήσετε να τα προσαρμόσουν
πριν την έναρξη της εξέτασης.

Ένα ειδικό όργανο που ονομάζεται μητροσκόπιο
(το ίδιο όργανο που χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια του τεστ Παπανικολάου), εισάγεται στον
κόλπο. Αυτό θα διαχωρίσει ελαφρώς τα τοιχώματα
του κόλπου σας ώστε να μπορούμε να δούμε
τον τράχηλο. Το κολποσκόπιο δεν εισέρχεται
στον κόλπο σας, αλλά τοποθετείται ανάμεσα στα
πόδια σας για να επιτρέψει στο γιατρό να εξετάσει
τον τράχηλο.

Άποψη του
τραχήλου μέσω ενός
κολποσκοπίου

Εξέταση επιχρίσματος
χρησιμοποιώντας μια
σπάτουλα

Εξέταση επιχρίσματος
χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα

Η εξέταση συνήθως ξεκινά με ένα επαναληπτικό
τεστ Παπανικολάου. Το πρώτο επίχρισμα
λαμβάνεται από το εξωτερικό μέρος του
τραχήλου, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα.
Το δεύτερο λαμβάνεται από τον τραχηλικό
σωλήνα, χρησιμοποιώντας μια ειδική βούρτσα.
Αφού κάνει το τεστ Παπανικολάου, ο γιατρός
ειδικότητας θα αλείψει ελαφρά τον τράχηλο
με πολύ αραιό διάλυμα οξικού οξέος (ξυδιού).
Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν
ανώμαλων κύτταρων. Οι περισσότερες γυναίκες
δεν το βρίσκουν οδυνηρό αν και μπορεί να
τσούξει λίγο. Ο γιατρός ειδικότητας μπορεί με το
κολποσκόπιο να δει την περιοχή και τη γενική
εικόνα των ανώμαλων κύτταρων. Είναι σημαντικό
να ελέγξουμε αν η ανώμαλη περιοχή είναι μόνο
στο εξωτερικό ή αν επεκτείνεται στον τραχηλικό
σωλήνα. Μια καφέ χρωστική ουσία (ιώδιο),
μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για
να σκιαγραφήσει τις αλλαγές.
Μετά την εξέταση, ο γιατρός μπορεί να κάνει
συστάσεις σχετικά με τη πρόσθετη θεραπευτική
αγωγή για σας.
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Για περισσότερες πληροφορίες
Dysplasia Clinic Nurse
Royal Women’s Hospital
Όροφος 1 Νότια, Κλινικές Υγείας του Women’s
Γωνία Grattan St και Flemington Rd
Τηλ: (03) 8345 3548
Τμήμα Περίθαλψης Επειγόντων Περιστατικών
Royal Women’s Hospital
Είσοδος του Flemington Road
Parkville
Τηλ: (03) 8345 3636
Αποποίηση ευθυνών
Το Royal Women’s Hospital δεν αποδέχεται καμία ευθύνη
προς κανένα άτομο για τις πληροφορίες ή συμβουλές
(ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή συμβουλών)
που παρέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ή που
ενσωματώνονται σε αυτό μέσω παραπομπής. Παρέχουμε
αυτές τις πληροφορίες με την προϋπόθεση ότι όλα τα
πρόσωπα που τις παίρνουν αναλαμβάνουν την ευθύνη
για την αξιολόγηση της συνάφειας και της ακρίβειας.
Συνίσταται στις γυναίκες να συζητήσουν τις ανάγκες
της υγείας τους με έναν επαγγελματία υγείας. Αν έχετε
ανησυχίες για την υγεία σας, θα πρέπει να ζητήσετε
συμβουλές από τον φορέα παροχής της προσωπικής
σας υγειονομικής περίθαλψης ή αν χρειάζεται επείγουσα
περίθαλψη, θα πρέπει να μεταβείτε στο πλησιέστερο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Δημοσιεύθηκε Νοε 2008
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