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Η πρώτη επιλογή...
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...στη γυναικολογία ...στη παιδιατρική ...στην ενδοκρινολογία...στη µαιευτική
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φροντίζουμε για την επιτυχία
της προσπάθειάς σας
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Τί είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση είναι μία χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση
ανωμαλιών της κοιλότητας της μήτρας που μπορεί να προκαλούν
συμπτώματα στη γυναίκα όπως αιμορραγίες ή να σχετίζονται με
υπογονιμότητα. Αποτελεί πλέον μια διαδεδομένη θεραπευτική
μέθοδο με υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας και εξαιρετικά μικρό πο-
σοστό σοβαρών επιπλοκών, που εκτελούν οι περισσότεροι γυ-
ναικολόγοι.

“Το Κέντρο Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής «γέννημα» δεν έχει καμία συνεργασία με την εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία.
Η συγκεκριμένη καταχώρηση σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι το «γέννημα» εγγυάται την ποιότητα, αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια των σκευασμάτων της.”
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Πώς γίνεται η υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια εξέταση με την οποία διερευνάται
το εσωτερικό της μήτρας. Γίνεται με τη βοήθεια του υστεροσκό-
πιου, ενός λεπτού σωλήνα με κάμερα στο άκρο του. Ο γιατρός βλέ-
πει στην οθόνη του υπολογιστή το εσωτερικό της μήτρας.

Η υστεροσκόπηση είναι μια εξέταση ρουτίνας που γίνεται κα-
θημερινά χωρίς να χρειάζεται η ασθενής να παραμείνει στο νοσο-
κομείο. Είναι πολύ χρήσιμη για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει
ακριβή διάγνωση σε διάφορα προβλήματα π.χ. υπογονιμότητας.

Υπάρχουν 2 τύποι υστεροσκόπησης:

Διαγνωστική υστεροσκόπηση

Γίνεται για να ανιχνευτούν ανωμαλίες της μήτρας οι οποίες
προκαλούν διάφορα συμπτώματα, για παράδειγμα:

• Έντονη αιμορραγία κατά την περίοδο ή ακανόνιστη περίοδος  

• Πόνος στην πύελο 

• Πολλαπλές αποβολές  

• Υπογονιμότητα 

Επεμβατική υστεροσκόπηση

Κατά τη διάρκεια της υστεροσκόπησης ο γιατρός κάνει ταυτόχρονα θε-
ραπεία του προβλήματος που εντοπίζει (π.χ. αφαίρεση πολύποδα) ή παίρνει
δείγμα για βιοψία. 

Συνήθως κατά την επεμβατική υστεροσκόπηση αφαιρούνται πολύπο-
δες, συμφύσεις ή ινομυώματα. Στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη
μια τέτοια θεραπεία, η υστεροσκόπηση γίνεται υπό γενική αναισθησία.

Η υστεροσκόπηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν η ασθενής είναι
έγκυος, αν έχει λοίμωξη του κόλπου ή του ουροποιητικού συστήματος ή
αν έχει καρκίνο της μήτρας. 

Η καλύτερη χρονική στιγμή για την εξέταση είναι τις πρώτες μέρες μετά
το τέλος της περιόδου της ασθενούς αλλά και αργότερα στον κύκλο, αρκεί
να είμαστε σίγουροι ότι δεν τίθεται θέμα αρχόμενης κύησης. Στην περί-
πτωση της επεμβατικής υστεροσκόπησης δε θα πρέπει να φάτε ή να πιείτε
κάτι 8 ώρες πριν από την εξέταση, λόγω της αναισθησίας. Επίσης, δυο ώρες
πριν τη  επέμβαση χρειάζεται να πάρετε αντιβίωση για προληπτικούς λό-
γους. Η υστεροσκόπηση διαρκεί 10 με 30 λεπτά, ανάλογα το πόσο εκτετα-
μένη είναι (τι πρέπει να γίνει). 

Μετά την εξέταση η ασθενής δεν παραμένει στο νοσοκομείο, αλλά μπο-
ρεί να πάει στο σπίτι. Αν της έχει χορηγηθεί γενική αναισθησία, χρειάζεται
να παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγο ώστε να έχουν παρέλθει πιθανές
ανεπιθύμητες ενέργειες από την αναισθησία. Οι περισσότερες γυναίκες επι-
στρέφουν στην καθημερινότητά τους, στη δουλειά τους ή σε άλλες δραστη-
ριότητες, την επόμενη μέρα μετά την εξέταση.

Η υστεροσκόπηση γενικά δεν είναι επώδυνη, συνήθως η ασθενής αισθά-
νεται κάτι παρόμοιο με τους πόνους περιόδου. Αν το χρειάζεται, μπορεί να
πάρει απλά παυσίπονα. Αν κατά τη διάρκεια της εξέταση γίνει αφαίρεση συμ-
φύσεων ή πολύποδα, τότε συχνά παρατηρείται μια μικρή αιμορραγία μετά την
εξέταση. Αυτό είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Ο γιατρός θα σας ενημε-
ρώσει αμέσως μετά την εξέταση για τα ευρήματα της υστεροσκόπησης και για
την πιθανή αφαίρεση π.χ. πολύποδα.

Η υστεροσκόπηση λοιπόν είναι γενικά μια ασφαλής εξέταση. Μετά από την
εξέταση, η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών αισθάνεται μόνο λίγο πόνο και
μπορεί να έχει μια μικρή αιμορραγία για 1-2 μέρες.

Μετά την υστεροσκόπηση σοβαρές επιπλοκές παρατηρούνται μόνο σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις (ποσοστό: 2 στις 1.000 γυναίκες που κάνουν την
εξέταση).

• Λοίμωξη της μήτρας ή της πυέλου (θεραπεία με αντιβιοτικά).  

• Τραυματισμός της μήτρας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, π.χ. διάτρηση,
που μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις
απαιτείται περαιτέρω χειρουργική παρέμβαση ή μετάγγιση αίματος. 

Όπως σε κάθε επέμβαση, έτσι και με την υστεροσκόπηση, είναι πιθανό να
υπάρξουν επιπλοκές, όπως ανεπιθύμητες ενέργειες από το αναισθητικό, αι-
μορραγία ή θρόμβος. Ο κίνδυνος επιπλοκών αυξάνεται ελαφρά αν η ασθενής
έχει ιστορικό επεμβάσεων στη μήτρα ή στον τράχηλο, αν υπάρχουν συνοδά
νοσήματα ή αν είναι κλινικά παχύσαρκη.

1. Υστεροσκόπιο

2. Πυελικό οστό

3. Ουροδόχος κύστη

4. Μήτρα

5. Ορθό
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Καισαρική Τομή

Η καισαρική τομή είναι μια επέμβαση κατά την οποία το μωρό
γεννιέται μέσω μίας τομής στο μπροστινό τοίχωμα της κοιλιάς
της μητέρας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένα σε
περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη που έχει αναγνωριστεί πριν
από την εγκυμοσύνη ή κατά τη διάρκεια της κύησης (προηγού-
μενες καισαρικές τομές, νοσήματα της μητέρας, ανώμαλη θέση
του εμβρύου στη μήτρα κ.ά.) ή μπορεί να αποφασιστεί σε επεί-
γουσα βάση, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν κατά τη διάρκεια
της κύησης ή του τοκετού, με κριτήριο την ασφαλή γέννηση του
μωρού και την υγεία της μητέρας. Η καισαρική τομή γίνεται συ-
νήθως όταν ένας κολπικός τοκετός δεν εξελίσσεται φυσιολογικά
ή θεωρείται λιγότερο ασφαλής για τη μητέρα και το μωρό. 

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG
Γυναικολόγος Αναπαραγωγής – Μαιευτήρας
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Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α

Η πρώτη επιλογή...

FF ee rr rr ii nn gg  EE λλ λλ άά ςς  ΑΑ .. ΕΕ ..  Γ κ ύ ζ η  3 ,  1 5 1  2 5  Μ α ρ ο ύ σ ι ,  τ η λ . :  2 1 0  6 8  4 3  4 4 9 ,  f a x :  2 1 0  6 8 4 4 7 2 1  •  w w w . f e r r i n g . c o m

...στην υποβοηθούµενη 
αναπαραγωγή

...στη γυναικολογία ...στη παιδιατρική ...στην ενδοκρινολογία...στη µαιευτική

ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΕΣΜΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΔΕΣΜΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣ

Προβιοτικές σταγόνες
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.

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 346 - 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 6830311• FAX: 210 6830321

e-mail: info@gennima.gr • www.gennima.gr

φροντίζουμε για την επιτυχία
της προσπάθειάς σας

“Το Κέντρο Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής «γέννημα» δεν έχει καμία συνεργασία με την εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία.
Η συγκεκριμένη καταχώρηση σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι το «γέννημα» εγγυάται την ποιότητα, αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια των σκευασμάτων της.”
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Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG
Γυναικολόγος Αναπαραγωγής – Μαιευτήρας
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Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 346 - 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 6830311• FAX: 210 6830321

e-mail: info@gennima.gr • www.gennima.gr

φροντίζουμε για την επιτυχία
της προσπάθειάς σας
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Τί είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση είναι μία χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση
ανωμαλιών της κοιλότητας της μήτρας που μπορεί να προκαλούν
συμπτώματα στη γυναίκα όπως αιμορραγίες ή να σχετίζονται με
υπογονιμότητα. Αποτελεί πλέον μια διαδεδομένη θεραπευτική
μέθοδο με υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας και εξαιρετικά μικρό πο-
σοστό σοβαρών επιπλοκών, που εκτελούν οι περισσότεροι γυ-
ναικολόγοι.

“Το Κέντρο Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής «γέννημα» δεν έχει καμία συνεργασία με την εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία.
Η συγκεκριμένη καταχώρηση σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι το «γέννημα» εγγυάται την ποιότητα, αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια των σκευασμάτων της.”
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