
•   Vei face un repaus alimentar (alimente 
lichide și solide), conform 
recomandărilor medicale – minimum 
6h înaintea intervenției.

•   Vei primi formulare de Acord Informat 
care vor trebui completate și semnate 
înainte de intervenție.

documente necesare la 
momentul efectuării 
intervenţiei

•   Act de identitate (carte de identitate 
sau pașaport).

•   Documente medicale:
- Investigații imagistică, dacă există 

(ecografie / radiografie / RMN / CT).
- Investigații paraclinice, solicitate de 

medic (ex: electrocardiogramă).
- Analize de laborator, solicitate de 

medic.

•   Dacă medicul are contract CAS:
- Bilet de trimitere medic de familie / 

specialist.
- Adeverință de salariat emisă conform 

cerințelor legale în vigoare. 
- Card de sănătate / adeverință 

înlocuitoare de card.

Pregătirea ta pas cu pas

rețeaua privată de sănătate

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE 
ELECTROCAUTERIZĂRI COL UTERIN ERAD

scurtă prezentare

Manevră chirurgicală de excizie a  
țesutului lezional al colului uterin și de 
obținere a  diagnosticului histopatologic 
(leziune malignă / benignă).

Intervenția se practică sub anestezie 
generală. 

Intervenția este recomandată atunci când 
examenul citologic și colposcopia au 
demonstrat prezența pe colul uterin a 
unor zone care prezintă unele modificări.

pregătire pre-intervenţie

•   Vei programa un consult la medicul 
specialist de obstetrică-ginecologie.

•   Te vei adresa Biroului de Internări din 
spital pentru detalii privind etapele 
următoare.

•   Vei programa un consult preanestezic.

•   În cadrul consultului preanestezic:
- Vei comunica medicului anestezist 

orice tratament, afecţiune cunoscută 
sau patologie relevantă, alergie etc.

- Vei efectua analize / investigaţii 
preoperatorii în funcţie de 
recomandarea medicului anestezist.
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internarea și intervenția

•   Te vei prezenta în locația în care vei 
efectua procedura la data și ora 
stabilite împreună cu personalul din 
recepție / birou de internări.

•   Te vei adresa recepției pentru 
derularea procedurilor administrative. 

•   Vei fi preluată de către personalul 
medical dedicat.

ce se întâmplă pe parcursul 
procedurii

•   Administrarea anesteziei locale sau 
generale și dezinfectarea vaginului.

•   Intervenția constă în excizia, 
îndepărtarea cu ajutorul unei anse 
metalice subțiri cât firul de păr, cuplată 
la un aparat special de 
electrochirurgie, a zonei afectate de la 
nivelul colului uterin, care este apoi 
trimisă pentru analiză la laboratorul de 
histopatologie.

post-intervenție

•   Este necesară supravegherea în spital 
minim 2 ore de la terminarea 
procedurii. 

•   Se poate prescrie medicație 
antiinflamatorie, cu scopul reducerii 
durerii postoperatorii. 

•   Activitățile obișnuite pot fi reluate 
începând cu ziua următoare 
intervenției.

•   Nu se impun restricții deosebite în 
ceea ce privește regimul alimentar.

•   Contactul sexual este interzis între 7 
zile până la 4 săptămâni post  
intervenție.

•   Simptome care necesită consult 
medical imediat (febră peste 380 C, 
durere intensă care nu cedează la 
calmante, sângerare abundentă 
persistentă).

externarea și rezultatele

•   Rezultatele biopsiilor vor fi disponibile 
în 10 zile lucrătoare de la data 
intervenției.

•   Întotdeauna se respectă indicațiile 
medicale menționate în Biletul de 
Externare și cele comunicate de 
medicul curant.

în ce cazuri să te adresezi 
medicului sau serviciului de 
urgență 

•   Alterarea stării generale.

•   Febră sau frisoane.

•   Durere, sângerare.

•   Tulburări de tranzit intestinal sau urinar.
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•   Contactul sexual este interzis între 7 
zile până la 4 săptămâni post  
intervenție.

•   Simptome care necesită consult 
medical imediat (febră peste 380 C, 
durere intensă care nu cedează la 
calmante, sângerare abundentă 
persistentă).

externarea și rezultatele

•   Rezultatele biopsiilor vor fi disponibile 
în 10 zile lucrătoare de la data 
intervenției.

•   Întotdeauna se respectă indicațiile 
medicale menționate în Biletul de 
Externare și cele comunicate de 
medicul curant.

în ce cazuri să te adresezi 
medicului sau serviciului de 
urgență 

•   Alterarea stării generale.

•   Febră sau frisoane.

•   Durere, sângerare.

•   Tulburări de tranzit intestinal sau urinar.
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