דגימת נגעים מהעריה
במסגרת אשפוז יום מתבצעות פעולות אבחנתיות ו/או טיפוליות המצריכות
השגחה של מספר שעות בלבד .הפעולה מתבצעת בהרדמה כללית או מקומית.

מטרת הטיפול
דגימת נגעים מהעריה או מצוואר הרחם מתבצעת לצורך הערכה וטיפול בנגעים
באזור העריה .הפעולה כוללת כריתת כל הנגע או חלק ממנו ושליחתו לבדיקה
פתולוגית .משך זמן הטיפול כ 20-דקות.

הכנות לקראת הטיפול
 אם הנך מוזמנת לטיפול בשעות הבוקר  -יש להגיע בצום מלא משעה 24:00
של ליל הבדיקה )לא לאכול ולא לשתות(.
 אם הנך מוזמנת לטיפול בשעות אחה"צ – יש להגיע בצום החל מהשעה
 07:00בבוקר .אפשר לאכול ארוחה קלה עד השעה .07:00
 אם הנך נוטלת תרופות באופן קבוע  -יש להתייעץ עם הרופא המטפל על
הצורך בלקיחתן ביום האשפוז.
 אם הרופא מחייב לקחת תרופות ביום הבדיקה ,ניתן לקחת עד  3שעות לפני
הבדיקה עם מעט מים .כמו כן ,יש להביא תרופות אלו ביום הבדיקה.
 אם הנך מקבלת תרופות לדילול הדם כגון :אספירין ,קרטיה ,מיקרופירין – יש
להפסיק לקחת  7ימים לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל .הפסקת
קלופידוגרל )פלוויקס( באישור קרדיולוג בלבד.
 מומלץ לא להביא לבדיקה חפצי ערך ותכשיטים ,בית החולים אינו
אחראי לאובדנם.
 חובה להגיע לטיפול עם מלווה.

ביום הטיפול
 בבוקר הטיפול עליך להגיע בשעה  07:30למשרד הקבלה של חטיבת נשים
להנפקת מדבקות ,ומשם תופני למחלקת אשפוז יום.
 עם הגיעך למחלקה תתקבלי לשיחה על ידי אחות ורופא גינקולוג ,תקבלי
לאחר קבלת ההסברים
הסבר על אודות הטיפול אותו הנך עומדת לעבור.
תתבקשי לחתום על טופס הסכמה לביצוע הפעולה .לקראת ביצוע הפעולה
תועברי לחדר קבלה שבמתחם חדרי ניתוח ,שם תתקבלי ע"י אחות,
ובהמשך ,מרדים ישוחח עימך על אופן ההרדמה .לאחר מכן תתבקשי לחתום
על טופס הסכמה להרדמה.
 באשפוז יום ,לפני הכניסה לחדר ניתוח תתבקשי ללבוש חלוק מתאים,
ערדליים וכובע אותם תקבלי מהאחות ,וכן תתבקשי להסיר משקפיים או
עדשות מגע ,שיניים תותבות ותכשיטים ולמסרם למלווה.

דגימת נגעים מהעריה
)המשך(
 בחדר ניתוח יורכב לידך עירוי נוזלים.
 הפעולה תתבצע בחדר ניתוח נשים.

לאחר הטיפול
 לאחר הפעולה תישארי להשגחה במחלקת התאוששות ולאחר מכן
תוחזרי למחלקה.
 לאחר קבלת אישור מהאחות תוכלי לשתות ,ובהמשך לרדת מהמיטה.
 אם תחושי כאבים תוכלי לקבל תרופה להרגעת הכאב.
 לפני השחרור ,תקבלי הסבר בעל פה ובכתב על מהלך הפעולה ועל המלצות
להמשך טיפול ומעקב .את מכתב הסיכום תתבקשי למסור לרופא נשים
שהפנה אותך לטיפול.
 אם יתעוררו שאלות ,ניתן לפנות אלינו בטלפון
 15:00בימי א'-ה' )לא כולל חגים(.

 08-6403078עד השעה

הערות
 אם הנך מוזמנת לטיפול אחה"צ – יש להגיע בשעה  14:30ולהיות בצום החל
מהשעה  07:00בבוקר.
 הסיכונים בפעולות מפורטים בטופס ההסכמה עליו הנך מתבקשת לחתום
לפני ביצוע הפעולה.

בברכת בריאות שלמה
צוות אשפוז יום נשים

