
 
 

 הסתכלות  על  צוואר הרחם -דף הסבר   על  קולפוסקופיה
 
הופנית לבדיקה  של צוואר הרחם  או  הנרתיק  על ידי רופא הנשים  שלך עקב תסמינים עליהם דיווחת  או עקב  

 שנלקח מצוואר הרחם .  HPV-TYPINGתוצאה בלתי תקינה של המשטח  הציטולוגי )פאפ ( ו/או בדיקת 
 

 וונת.מכם  על ידי נטילת ביופסיה סרטניים ( בצוואר הרחטרום בדיקה  היא גילוי נגעים טרום  ממאירים )מטרת 
כשמבחינתך הבדיקה דומה לבדיקה , דיקה מתבצעת ע"י הסתכלות בעזרת קולפוסקופ, שהוא מיקרוסקופ מיוחדהב

תמיסת יוד מרוכז כדי  להדגיש לפעמים לה ו, תמיסת חומץ מהוגינקולוגית רגילה . הרופא מניח על צוואר הרחם 
 .פרט לצריבה קלה הפעולה זו אינה כרוכה בכאב. האזורים הנגועים.את 

 
 דגימת רקמה מצוואר הרחם )ביופסיה (. חייקבמידה והרופא ויבחין בנגעים הדורשים דגימה הוא  

לצוואר  הביופסיה כרוכה בהרגשת כאב קל / צביטה ואפשר לבקש ממך להשתעל או לאלחש מקומית בזריקה 
 .את תחושת הכאב ואי הנוחותהרחם על מנת  למנוע להפחית 

 
 תוך כדי ביצועה .לבדיקה על כל פעולה  על מנת   להכינך ולקבל את הסכמתך  לך  הרופא/ה יסביר/תסביר

 
ים התשובות שבועות ובהתאם תעודכני לגבי את תוזמני לקבל את הממצא  4-5ר  כ תשובת הדגימה תתקבל לאח 

 ההיסטולוגיות ותקבלי הנחיות והמלצות להמשך מעקב ו/או הטיפול .
   

 הכנות  לפני הבדיקה :
 
 . חו ממךקלשנהבדיקות של כל תשובות יש להצטייד במכתב הפניה מרופא נשים וב 

 .(או כל בדיקה  אחרת / ביופסיה  HPV/  בדיקת PAPכולל     משטח פאפ )   )   
 

 חשוב מאד להביא מידע על בדיקות או טיפולים לצוואר הרחם בעבר ) להביא מסמכים שיש לך (.
 

 עלייך להגיע לבדיקה ולדווח על כך. –ש כי אם הופנית בשל דמם .מודג . אין לבוא בזמן דמם ווסתי משמעותי
 

 אין להחדיר לנרתיק ביום  ליפני הבדיקה משחות או  נרות  לטיפול  בדלקות.
 

 יש להמנע מקיום  יחסי מין יום לפני הבדיקה .
 

 רצוי לטפל בדלקות מקומיות מבעוד מועד כדי לשפר את איכות הבדיקה. 
 

 .ת היחידה על רגישות לתרופות או טיפול בנוגדי קרישהחשוב לדווח לרופא / אחו
. 
 במידה ויש לך  שאלות  נוספות  אנא  הכיני רשימת שאלות  ונשמח לענות ולהסביר  לך. 
 

 
 בברכה

 החברה הישראלית לקולפוסקופיה
 ופתולוגיה של צוואר הרחם  והעריה


