
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάκετε γριγορά και εφκολα ό’τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ 

λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων 

 

Ενημερωθείτε ςωςτά και υπεφθυνα 

Η υγεία ςασ το αξίζει 

Υστεροσκόπηση 
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Διαγνωςτικι υςτεροςκόπθςθ 

Η υςτεροςκόπθςθ είναι μια χειρουργικι πράξθ απαραίτθτθ για τθ διάγνωςθ πακιςεων τθσ 

κοιλότθτασ (εςωτερικοφ) τθσ μιτρασ όπωσ οι πολφποδεσ, τα ινομυώματα, θ υπερπλαςία 

του ενδομθτρίου (θ φυςιολογικι επικάλυψθ τθσ κοιλότθτασ τθσ μιτρασ),  των εκ γενετισ 

ανωμαλιϊν όπωσ το διάφραγμα τησ μήτρασ, αλλά και του καρκίνου. 

Γίνεται χωρίσ τομζσ, από τον κόλπο, δια μζςω του ανοίγματοσ του τράχθλου τθσ μιτρασ, 

που αποτελεί ςυνζχεια του ςϊματοσ τθσ μιτρασ. Γίνεται με κάποιο μζςω διάταςθσ (όπωσ ο 

φυςιολογικόσ ορόσ θ το διοξείδιο του άνκρακα) και δεν χριηει γενικισ αναιςκθςίασ 

(νάρκωςθσ) παρά μόνο εάν το επικυμεί θ γυναίκα θ εάν είναι άτεκνθ. Δεν ςυνοδεφεται με 

πόνο, αλλά εάν θ διαδικαςία δεν είναι ευχάριςτθ, μπορεί να ςταματιςει κατά τθ διάρκεια 

τθσ εκτζλεςθσ τθσ και να επιτευχτεί με μζκθ θ νάρκωςθ.  

Η αςκενισ εξζρχεται μετά από μιςι περίπου ϊρα ςε περίπτωςθ που δε χρθςιμοποιθκεί 

νάρκωςθ θ γίνει τοπικι αναιςκθςία, ενϊ εάν γίνει με μζκθ θ νάρκωςθ τότε θ αςκενισ 

πθγαίνει ςπίτι τθσ μετά μερικζσ (2-4) ϊρεσ. Η διάγνωςθ τθσ πάκθςθσ γίνεται αμζςωσ εκτόσ 

εάν αναμζνει ο γυναικολόγοσ τα αποτελζςματα τθσ βιοψίασ. 

Αφαίρεςθ πολφποδα 

Οι πολφποδεσ τθσ κοιλότθτασ τθσ μιτρασ (ενδομιτριοι) αφαιροφνται υςτεροςκοπικά με 

ειδικό εργαλείο (ψαλιδάκι θ λαβίδα) δια μζςω του υςτεροςκόπιου και υπό ςυνεχι οπτικό 

ζλεγχο.  

Είναι αναίμακτθ και γριγορθ διαδικαςία, ενϊ επιβάλλεται θ επιςκόπθςθ τθσ κοιλότθτασ 

τθσ μιτρασ με το υςτεροςκόπιο για τθν ανεφρεςθ άλλθσ πακολογίασ. Δεν 

πραγματοποιοφνται τομζσ και θ διαδικαςία είναι παρόμοια τθσ διαγνωςτικισ 

υςτεροςκόπθςθσ. 

Αφαίρεςθ ινομυϊματοσ 

Τα υποβλεννογόνια ινομυώματα  μποροφν να αφαιρεκοφν υςτεροςκοπικά με ακρίβεια και 

αςφάλεια. Αυτό πραγματοποιείται με ζνα ειδικό επεμβατικό υςτεροςκόπιο που 

χρθςιμοποιεί θλεκτρικι ενζργεια για το κόψιμο και τον καυτθριαςμό του ινομυώματοσ 

(όπωσ και ςτα κλαςςικά χειρουργεία).  

Η διαδικαςία μοιάηει πολφ τθσ διαγνωςτικισ υςτεροςκόπθςθσ, αλλά απαιτεί γενικι 

νάρκωςθ για λίγα λεπτά τθσ ϊρασ ςυνικωσ. Δεν μποροφν να αφαιρεκοφν όλα τα 

ινομυώματα με τθ μζκοδο αυτι και για το λόγο τοφτο θ λεπτομερισ προεγχειρθτικι 

ςυμβουλευτικι είναι απαραίτθτθ.  

Η υςτεροςκοπικι αφαίρεςθ τουσ αυξάνει τθ γονιμότθτα, μειϊνει τισ αποβολζσ τθσ κφθςθσ 

και μειϊνει και τθ ροι του αίματοσ ςε γυναίκεσ με βαριζσ περιόδουσ (μθνορραγία). 
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Θεραπεία διαφράγματοσ μιτρασ 

Η κεραπεία του διαφράγματοσ τησ μήτρασ γίνεται υςτεροςκοπικά. Χρθςιμοποιείται ειδικό 

επεμβατικό υςτεροςκόπιο (ρεςεκτοςκοπιο) και θλεκτρικι ενζργεια για τον καυτθριαςμό 

του διαφράγματοσ και τθν διατομι αυτοφ. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει με υςτεροςκοπικά 

ψαλίδι εάν αυτό δεν είναι ιδιαίτερα παχφ και αγγειοβρικζσ. 

Προεγχειρθτικά είναι απαραίτθτοσ ο υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ και μερικζσ φορζσ και θ 

λαπαροςκόπηςη . Συνικωσ, μετά το χειρουργείο τοποκετείται ςπιράλ χαλκοφ για μερικζσ 

εβδομάδεσ ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν οι ςυμφφςεισ . Η αφαίρεςθ του διαφράγματοσ 

ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ γονιμότθτασ αφοφ κάνει τθν κοιλότθτα τθσ μιτρασ 

φυςιολογικοφ ςχιματοσ. 

 

 


