TURKISH

Koni biyopsi

Koni biyopsi, koni biçimli bir parça dokunun
incelenmek amacıyla rahim boynundan
çıkartılmasını içeren küçük bir ameliyattır.

Ameliyat olacağınız gün
Bu günü birlik ameliyat uygulamasıdır.
Buna göre, hastaneye girdiğiniz aynı gün
içinde taburcu olacaksınız. Bir kimse tarafından
hastaneden alınıp eve götürülmeniz önemle
gerekmektedir.

Kesilen bölüm (parçalı çizgi)
Rahim boynu

Çıkartılan koni biyopsi

Koni biyopsinin önerildiği
durumlar aşağıda açıklanmaktadır:
• size uygulanmış olan kolposkopide
görünümün normal bulunmasına karşın,
Pap smear sonuçları sürekli anormal hücreler
göstermekte olması. Kolposkopi, doktorun
kolposkop denilen bir aygıtla rahim boynuna
yakından bakabilmesini sağlayan bir incelemedir.
Kolposkop, rahim boynunun büyütülmüş
görüntüsünü sağlar. Bununla beraber, bazen
hücrelerin rahim boynunun derinliğinde bulunması
durumunda, doktor bunları göremeyecektir.
• Pap smear testi ya da biyopsinin, rahim boynunun
derinliğinde bulunan anormal beze hücrelerini
göstermekte olması.
• uzmanın, anormal hücrelerin çok erken kanser
başlangıcı oluşturması konusunda kaygı duyması.
Koni biyopsi, tam ve doğru bir tanılama sağlanmasına
yardımcı bulunduğu kadar, çoğu kez etkin bir
tedavi yöntemi de oluşturmaktadır. Koni biyopsi
sırasında çıkarılan doku, tanıyı doğrulamak ve
anormal hücrelerin alınıp alınmadığını kontrol
etmek amacıyla dikkatle incelenecektir.

Hastaneye girdiğiniz gün bir uzmanla ameliyat
konusunda görüşme olanağınız bulunacaktır.
Uzmana sormak istediğiniz hususların bir
listesini yapmanız yardımcı olabilir.
Size, uyumanızı sağlayacak olan genel anestezi
uygulanacaktır. Anestezinin etkisi geçtikten
sonra, aybaşı ağrısı ya da krampları gibi bazı
ağrılar duyabilirsiniz.
Kendinizi rahatsız hissetmeniz ya da herhangi bir
konuda kaygı duymanız durumunda, hemşirelere
bildirin. Hemşireler size yardımcı olmak amacıyla
orada bulunmaktadırlar.

Koni biyopsiden sonra
Koni biyopsiden sonra dinlenebilmeniz için, en iyisi
iki gün süreyle işten izin almanız ve aile üyelerinizin
ya da arkadaşlarınızın yardımını sağlamanızdır.
Bunu izleyen hafta süresince, fazla bedensel
etkinliklerden ve özellikle herhangi bir ağırlık
kaldırmaktan sakınmanız gerekir.
Bir miktar kanama ve pembemsi akıntınız olabilir.
Bunların, aybaşınızda olanlardan daha çok
bulunması durumunda, yerel doktorunuz ya da
hastanenin acil servisiyle ilişki kurmanız gerekir.
Dört hafta süreyle cinsel ilişkide bulunmamanız
zorunludur. Biyopsi sonuçlarınızı bildirmek için
yaklaşık bir hafta içinde sizi telefonla arayacağız.

Koni biyopsiden sonra hamilelik
Koni biyopsi, rahim boynunuzu zayıﬂatabilir
ve bu nedenle hamilelikte sorunlar oluşabilir.
Koni biyopsiden sonra hamile kalmanız
durumunda, bunu doktor ya da ebenize bildirin.
Hamileliğiniz süresi içinde özel kontrollardan
geçmeniz gerekecektir.
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Daha fazla bilgi için
Dysplasia Clinic Nurse
Royal Women’s Hospital
Kat 1 Güney, Women’s Health Clinics
(Women’s Sağlık Klinikleri)
Grattan St ve Flemington Rd. kavşağı
Tel: (03) 8345 3548
Emergency Care Department
Royal Women’s Hospital
Flemington Road girişi
Parkville
Tel: (03) 8345 3636
Yadsıma
Royal Women’s Hospital, bu bilgi metninde sağlanmış olan
ya da ilişki kurulan bilgi ya da tavsiyeler (ya da bu tür bilgi ya
da tavsiyelerin kullanımı) bağlamında herhangi bir kimseye
karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu bilgileri, erişimde
bulunan tüm kişilerin anılan bilgilerin ilgi ve doğruluğunu
değerlendirme sorumluluğunu üstleneceği anlayışıyla
sağlamış bulunuyoruz. Kadınlar, sağlık gereksinimlerini
bir sağlık görevlisiyle görüşmeye özendirilmektedir.
Sağlığınızla ilgili kaygılarınızın bulunması durumunda,
sağlık bakımınızı sağlayan kurum ya da kişiden tavsiye
almanız ya da acil bakım gerekmesi durumunda, en yakın
Acil Durum Bölümüne başvurmanız gerekmektedir.
Ekim 2008 tarihinde yayımlanmıştır.
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