Obvestilo za pacientke
AMBULANTNI HISTEROSKOPSKI POSEG (MINI HSC)

Vaš izbran ginekolog vas je napotil na ambulantni histeroskopski poseg, ki bo opravljen v Bolnišnici za
ginekologijo in porodništvo Kranj.
KAKO SE NAROČIM NA POSEG?
Omenjene posege se izvaja najkasneje do 10. dne menstruacijskega ciklusa, zato se na poseg naročite
prve tri dni menstruacije, od ponedeljka do petka med 7. in 8. uro na telefonsko številko 042082805,
kjer boste prejeli datum in uro sprejema.
KAJ POTREBUJEM ZA AMBULANTNI HISTEROSKOPSKI POSEG IN KJE SE NA DAN POSEGA ZGLASIM?
Na dan posega obvezno zajtrkujte. Ob določeni uri se zglasite v BGP- Kranj pri informatorju.
S seboj prinesite napotnico za poseg (katero dobite pri vašem izbranem ginekologu), morebitne pisne
izvide UZ in UZ sliko ter kartico zdravstvenega zavarovanja.
KAKO POTEKA POSEG?
Pred posegom boste dobili sredstvo proti bolečinam (Ketonal svečko, katero si boste sami vstavili v
črevo). Pogovorili pa se boste tudi z ginekologom, ki bo poseg izvajal.
Poseg bo opravljen brez anestezije na ginekološki mizi. Pri posegu bo poleg ginekologa-operaterja
prisotna tudi operacijska medicinska sestra.
Operater vam bo sproti razlagal poseg, ki ga lahko spremljate na ekranu.
Potek HSC: s pomočjo tekočine se uvede optični inštrument skozi nožnico in kanal materničnega
vratu v votlino maternice. Ob ugotovljenih spremembah v maternični votlini se z drobnim
inštrumentom odvzame tkivo, ki ga pošljemo na histopatološko preiskavo.
Če ugotovimo, da bi bila potrebna drugačna obravnava, vas bomo napotili na operativni poseg v
anesteziji.
ALI JE POSEG BOLEČ?
Ob posegu boste lahko čutili tiščanje v spodnjem delu trebuha.
KDAJ LAHKO ZAPUSTIM BOLNIŠNICO PO POSEGU?
Po posegu boste prejeli obvestilo o posegu in takoj odšli domov.
KAKŠNI IN KAKO POGOSTI SO ZAPLETI PRI AMBULANTNIH HISTEROSKOPSKIH POSEGIH?
Zapleti pri histeroskopskih posegih so redki.
Najpogostejši zapleti so: neizvedljiv poseg zaradi zelo ozkega kanala materničnega vratu, minimalne
krvavitve, vnetje po posegu, predrtje maternice.
V primeru zapleta boste ustrezno oskrbljeni.
KAKO PO POSEGU?
Po posegu odsvetujemo večje fizične napore nekaj dni. Odložitev spolnih odnosov in kopanja 1 do 2
tedna.
Še nekaj dni lahko pričakujete rahlo krvavitev in občasne krče v spodnjem delu trebuha. Kontrolo pri
izbranem ginekologu priporočamo čez približno 4 tedne.
V primeru povišane telesne temperature nad 38◦C, močne krvavitve ali hudih bolečin v spodnjem
delu trebuha, se z obvestilom, ki ste ga prejeli ob posegu zglasite pri nas.
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