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 מהי בדיקת קולפוסקופיה וכיצד היא מבוצעת?

 המגדילות את רקמת צוואר  . הוא בנוי משתי עיניותהקולפוסקופ מדמה מיקרוסקופ

 .15הרחם עד פי 

  ,וכרוכה באי בדיקת הקולפוסקופיה מתבצעת במרחק של כחצי מטר מהנבדקת

 נעימות מינימלית ככל האפשר.

  על מנת לראות היטב את צוואר הרחם הרופא שוטף את הצוואר עם חומץ הדרים

 שתפקידו להבליט אזור שיכול להיות לא תקין. 5%

  להפגת הפחד והדאגה, גם הנבדקת וגם המלווה שלה )אם יש(, יכולים לראות

 ס"מ. 90את צוואר הרחם על צג בגודל 
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 מתי יש לבצע בדיקת קולפוסקופיה?

  המטרה לבדוק וללמוד מהו מצבו של צוואר הרחם כשבדיקת פאפ או בדיקתHPV 

 לנוכחות וירוס הפפילומה האנושי לא היו תקינות.

  כאשר יש תלונות של דימומים לאחר יחסי אישות, או דימומים בין מחזורים על

 -הרחם גם אם בדיקות פאפ ומנת לוודא שאין ממצאים חשודים לממאירות צוואר 

HPV .היו תקינות 

 .מעקב אחר מצב צוואר הרחם עם סיפור קודם של אי תקינות 

אחרי  שנאספו בבדיקת פאפ איך זה נראה בעינית המיקרוסקופ? תאי צוואר הרחם

 :במעבדה עיבוד וצביעה
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 ?ס"מ 90מסך בגודל  -לפרוסקופואיך צוואר הרחם נראה במסך 
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חור שותף לכתיבת נייר העמדה של החברה הישראלית לקולפוסקופיה -פרופ' בן

"המלצות לטיפול בנגעים טרום סרטניים של  -ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה 

 .2015 שפורסם בשנת ," המעודכןCINצוואר הרחם 
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רופא בכיר , בוגר בית הספר לרפואה על שם סאקלר בתל אביב, חור-פרופ' הרצל בן

 וכן בשרותי בריאות מרכז רפואי שמיר )אסף הרופא(בבמחלקת נשים ויולדות 

, מרכזים רפואיים פרטי בבתי החולים אסותאגם באופן חור מנתח -לית. פרופ' בןכל

  .ואחרים הרצליה מדיקל סנטר HMT, רפאלי/מירב

בעל ניסיון רב ומומחה בכירורגיה גינקולוגית וגינקואונקולוגית, ניתוחי רצפת האגן, 

 ם. ילפרוסקופיניתוחים ו

 הפרטית ברחובות.  תוחור מקבל נשים לייעוץ במרפא-פרופ' בן

 08-9491410התקשרי לטל. לקביעת תור 

 

 

 


