
 
 

 (LOOP CONE  -LLETZ-צוואר הרחם )) קוניזציה (  של  לולאההנדון  טיפול כריתת 
 תיאור הטיפול :

מצוואר הרחם .  מטרת הפעולה  היא כריתה )קוניזציה( הנך מוזמנת לטיפול בלולאה חשמלית לכריתת חרוט 
 וקוטרו  עות לולאה חשמלית ,מצוואר הרחם בו יש פגיעה טרום סרטנית . החלק מוסר  באמצ פרוסה והוצאה של  

 שבועות .עד ארבעה  האזור מחלים תוך שלושה  .ממ" 01כ , עם עומק של ס"מ  2-3 כ
 אבחנתית  ב.טיפולית , להוציא את כל החלק הנגוע כך שבסיום תהיי בריאה  כפולה : א. היא מטרת  הפעולה

 ל הממצא הפתולוגי.לשם קבלת תשובה מדויקת יותר ש החלק שנכרת נשלח לבדיקה פתולוגית
 

 : סיבוכי הטיפול
דימום מוגבר , זיהום , דלקת הסיבוכים שמדווחים הם   ככל ניתוח עלולים בחלק קטן מהמקרים  להיות סיבוכים.

היצרות תעלת צוואר הרחם או אי ספיקה של צוואר הרחם  שעלול ,  רחם , דלקת שתן ,פגיעה באיברים סמוכים
 .33וע  ליפני שבמוקדמת  לגרום  לידה

 
 צורת  ההרדמה :  

 הפעולה. ביום הטיפול מבוצע בהרדמה מקומית מומלץ שתאכלי כאשר 
 זריקות של הרדמה מקומית לצוואר הרחם , ותרגישי כאב דומה לכאב אצל רופא השיניים . 2-3תקבלי 

 . בהמשך הטיפול לא תחושי כאבים כלל
 ! ( ה)אסורה אכילה ושתיי פעולהשעות ליפני  ה  6באם הפעולה מבוצעת בהרדמה כללית עליך  להיות בצום  

 . *  אם את רגישה לחומרי הרדמה או תרופות כלשהן אמרי זאת ליפני הטיפול
 . מומלץ להגיע עם מלוה ומומלצת מנוחה בבית ביום הטיפול

 
 :לאחר הטיפול  

 ."כאבי מחזור"יתכן שתרגישי כאבים  באזור הרחם דמוי 
 באם אינך רגישה לתרופות אלו. אדקס  (  ) אופטלגין , אקמול, למשל  את יכולה לקחת תרופות  משככות כאבים 

 לרופא מטפל.  יתיגש עם ריח רע אם  תהיה לך הפרשה יום . 21-31קל למשך  –יתכן דימום בינוני 
לפנות לרופא מטפל או אשר לא מפסיק עליך ) מעל כמות של דימום וסתי ( במידה ומתחיל דימום מוגבר 

 למיון  נשים .
 

 לאחר הטיפול מומלץ :
 מפעילות גופנית  מאומצת , הרמת משאות כבדים , עבודה פיזית קשה   .ימים  01שבוע עד . להימנע למשך  0
 . במשך חודש  לא  להשתמש בטמפון , ולהימנע מיחסי מין  .  2

 והביקורת המומלצים.  בסיום הפעולה תקבלי הסבר על הפעולה ועל המשך המעקב
 

 במידה והתגלה נגע טרום סרטני חשוב מאד לבריאותך שתדאגי להגיע לביקורות סדירות
חודשים בהתאם להנחיות  6-21לפוסקופיה כל קוו  HPVו/או בדיקת זני    PAPשל  משטח 

 שתקבלי.
 

 לרשום ולשאול את כל השאלות .באם יש לך שאלות נוספות , אנא אל תהססי 
 

 בהצלחה
 החברה הישראלית לקולפוסקופיה 
  ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה


