
Цей сучасний метод обстеження та органозберігаючого лікування патології 
цервікального каналу і порожнини матки з використанням надточного оптичного 
устаткування вважається однією з найбільш передових методик в гінекології

Гістероскопія

    Візуальний огляд каналу шийки матки та порожнини матки за допомогою гістероскопа рекомендовано 
проводити при виявленні чи підозрі на наступну патологію органів малого тазу у жінок: 
- міоми матки (доброякісні новоутворення); 
- внутрішньоматкові синехії (внутрішні зрощення); 
- гіперплазія ендометрію (надлишкове розростання тканини всередині матки); 
- поліпи ендометрію (окремі вирости слизової оболонки матки доброякісного характеру); 
- субмукозні (підслизові) фіброматозні вузли; 
- АМК (аномальні маткові кровотечі) для уточнення причини; 
- в якості підготовки до програм лікування непліддя та ЕКЗ (екстракорпорального запліднення); 
- аномалії розвитку матки та інші. 
    Малоінвазивна хірургічна технологія гістероскопії та ендоскопічної гістерорезекції має ряд переваг в порівнянні 
з іншими діагностичними процедурами (МРТ чи УЗД органів малого тазу), а саме: 
- висока візуальна спрямованість та точність дій під час операції; 
- лікар отримує можливість оглянути всі внутрішні особливості оболонок під контролем зору: канал шийки матки, 
її порожнину, а також гирла - область, де маткові труби сполучаються з маткою; 
- можливість одночасно взяти проби для гістологічного дослідження; 
- оскільки за допомогою гістероскопа в матку вводяться міні-інструменти, лікар може взяти прицільно біопсії саме 
в тих місцях, які викликають підозру; 
- мінімальна травматизація. Оскільки гістероскоп є тоненькою трубочкою (від 3 до 7мм в діаметрі в залежності 
від інструментальних тубусів, які використовуються під час операцій), його введення вимагає мінімального 
розширення каналу шийки матки та короткотривалого знеболення, що може проводитися в амбулаторних умовах 
без госпіталізації в гінекологічний стаціонар. 
- поєднання з лікуванням. За допомогою спеціальних хірургічних насадок можна відразу ж вирішити ряд проблем, 
виявлених під час дослідження: видалити поліпи і міоматозні вузли, ліквідувати внутрішньоматкові зрощення, ітд. 

Здоров'я Вам та Вашим родинам!

За направленням та більш детальною консультацією звертайтесь до лікарів гінекологів, які спеціалізуються на 
ендоскопічній гінекології (гістеро- та лапароскопії) нашого медичного центру "АНДРОМЕДА+".


