GREEK

Κωνοειδής βιοψία

Η κωνοειδής βιοψία είναι μια μικρή εγχείρηση
στην οποία ένα κομμάτι ιστού κωνικού σχήματος
αφαιρείται από τον τράχηλο για να εξεταστεί.

Τμήμα εκτομής (διακεκομμένη
γραμμή)
Τράχηλος

Κωνοειδής βιοψία που
αφαιρείται

Η κωνοειδής βιοψία μπορεί να
συνίσταται όταν:
• έχετε υποβληθεί σε κολποσκόπηση που
φαίνεται φυσιολογική, αλλά τα αποτελέσματα
του τεστ Παπανικολάου επανειλημμένα
δείχνουν ανώμαλα κύτταρα. Η κολποσκόπηση
(δείτε το ενημερωτικό δελτίο) είναι μια εξέταση
η οποία επιτρέπει στο γιατρό να εξετάσει
προσεκτικά τον τράχηλο με ένα όργανο που
ονομάζεται κολποσκόπιο. Το κολποσκόπιο
παρέχει μεγεθυσμένη άποψη του τραχήλου.
Μερικές φορές όμως, αν τα κύτταρα είναι βαθιά
μέσα στον τράχηλο, ο γιατρός δεν θα τα δει.
• το τεστ Παπανικολάου ή η βιοψία έδειξε
ανώμαλα αδενικά κύτταρα, τα οποία είναι τα
κύτταρα βαθιά μέσα στον τράχηλο.
• ο γιατρός ειδικότητας ανησυχεί ότι τα ανώμαλα
κύτταρα μπορεί να έχουν δημιουργήσει ένα
πολύ πρώιμο καρκίνο.

Η ημέρα της εγχείρησης σας
Αυτή είναι μια ημερήσια χειρουργική διαδικασία,
που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπείτε και να βγείτε
από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα. Είναι σημαντικό
να σας πάρει κάποιος από το νοσοκομείο και να
σας πάει σπίτι.
Την ημέρα που θα μπείτε στο νοσοκομείο θα
έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με το γιατρό
ειδικότητας σχετικά με τη εγχείρηση. Μπορεί να
βοηθήσει να κάνετε εκ των προτέρων μια λίστα
με όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε.
Θα σας δοθεί ένα γενικό αναισθητικό που θα
σας ναρκώσει. Όταν το αναισθητικό υποχωρήσει
μπορεί να αντιμετωπίσετε λίγο πόνο που
έχει ανάλογη αίσθηση με τον πόνο ή τις
κράμπες περιόδου.
Αν αισθάνεστε άβολα ή ανησυχείτε για οτιδήποτε
να το πείτε στις νοσοκόμες - βρίσκονται εκεί για
να σας βοηθήσουν.

Μετά από μια κωνοειδή βιοψία
Μετά από μια κωνοειδή βιοψία, είναι καλύτερα να
πάρετε μερικές μέρες ρεπό και να σας βοηθήσουν
οι οικογένεια ή οι φίλοι, για να μπορέσετε να
ξεκουραστείτε. Για την επόμενη εβδομάδα θα
πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολική σωματική
άσκηση, ιδιαίτερα το κάθε σήκωμα βάρους.
Πρέπει να αναμένετε κάποια αιμορραγία και
έκκριμα χρώματος ροζ. Αν γίνει πιο έντονη από
την περίοδο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το
γιατρό της περιοχής σας ή το τμήμα επειγόντων
περιστατικών του νοσοκομείου. Δεν θα πρέπει να
έχετε σεξουαλική επαφή για τέσσερις εβδομάδες.
Θα σας τηλεφωνήσουμε με τα αποτελέσματα της
βιοψίας σε περίπου μια εβδομάδα.

Πέραν του ότι βοηθά να κάνουμε ακριβή διάγνωση,
η κωνοειδής βιοψία είναι συχνά μια αποτελεσματική
θεραπεία. Ο ιστός που αφαιρείται κατά την
κωνοειδή βιοψία θα εξεταστεί προσεκτικά για
να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να εξεταστεί
αν τα ανώμαλα κύτταρα έχουν αφαιρεθεί.
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Η εγκυμοσύνη μετά από μια
κωνοειδή βιοψία
Η κωνοειδής βιοψία μπορεί να αποδυναμώσει
τον τράχηλο σας το οποίο μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Εάν, μετά από μια κωνοειδή βιοψία, μείνετε έγκυος
να ενημερώσετε το γιατρό ή τη μαία. Θα πρέπει
να κάνετε ειδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης σας.

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.
Δημοσιεύτηκε Οκτ 2008
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