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FRAKCIONIRANA ABRAZIJA 
 (Navodilo pacientom)  

 
Spoštovani! 

 

Za poseg, ki vam ga je svetoval vaš ginekolog, potrebujemo vaše soglasje. Pred privolitvijo vas želimo 
seznaniti z načinom, pomenom in možnih zapletih predlagane operacije: 

 

Frakcionirana abrazija je operativni poseg, potreben bodisi zaradi nepravilne krvavitve iz maternice, 
ugotovljenih patoloških sprememb v brisu, ali kadar pri ultrazvočnem pregledu domnevamo, da gre za 
bolezensko spremembo v maternici. Tkivo, dobljeno z abrazijo, nato pošljemo na histopatološko 

preiskavo. Glede na rezultat preiskave se zdravnik odloči, kakšno bo nadaljnje zdravljenje, če bo 
potrebno. 
Operativni poseg opravimo v splošni anesteziji in praviloma traja 10 do 15 minut. Pri posegu kirurg 
najprej s posebnim instrumentom (kireto) postrga sluznico materničnega vratu, nato 

z dilatatorji razširi cervikalni kanal, da lahko z večjo kireto postrga še sluznico iz telesa maternice. 
Dobljeno tkivo sluznic ločeno pošlje na histopatološko preiskavo (patolog pregleda celice pod 
mikroskopom). 
 

PRED POSEGOM: 
Indikacijo za frakcionirano abrazijo vam bo postavil vaš izbrani ginekolog, ki bo izdal napotnico, ali pa 
zdravnik v urgentni ginekološki ambulanti. Na dan predvidenega posega se zglasite zjutraj v 4. 

nadstropju na oddelku za ginekologijo v sprejemni pisarni. 
Pred posegom boste opravili pogovor z ginekologom, ki bo poseg izvajal, po njegovi presoji pa lahko tudi 

ponoven ginekološki pregled in vaginalni ultrazvok. 
Frakcionirano abrazijo opravimo v splošni anesteziji. Pred operacijo morate biti tešči (vsaj 6 ur prej ne 
uživate hrane ali pijače). Na vsa vprašanja v zvezi s predvideno anestezijo vam bo odgovoril anesteziolog. 

 
PO POSEGU: 
Če vse poteka brez zapletov, lahko zapustite bolnišnico v spremstvu svojcev zvečer (4-6 ur) po operaciji. 
Ob odpustu vas bo zdravnik seznanil s potekom operacije in vam dal ustrezna navodila. 
Še nekaj dni lahko pričakujete rahlo krvavitev in občasne krče v spodnjem delu trebuha. 

V primeru povišane telesne temperature nad 38◦C, močne krvavitve ali hudih bolečin v spodnjem delu 
trebuha, se z začasno odpustnico zglasite pri nas. 
Dokončno odpustnico z navodili boste prejeli po pošti nekaj tednov po posegu. 

 

KAKŠNI SO ZAPLETI PRI AMBULANTNIH HISTEROSKOPSKIH POSEGIH? 
Pri frakcionirani abraziji so zapleti redki, če pa že pride do njih, so to predvsem vnetje, krvavitev ali 
poškodba (predrtje) maternice. Pri hudi poškodbi maternice lahko pride do dodatnih zapletov s 
poškodbo sosednjih organov. 

Zaplete pri operativnem posegu učinkovito pozdravimo in večinoma ne puščajo posledic, običajno pa je 
okrevanje daljše in lahko zahteva dodatna zdravila in posege. V primeru, da opazite navedene znake 
možnih zapletov, poiščite pomoč pri izbranem ginekologu ali na ginekološkem oddelku SB »Franca 
Derganca« Nova Gorica, tel: 05 330 1410. 
 


