
 
                

 

 

 

 ביופסיה מנגע בשד –דף מידע 

ביופסיה של השד היא נטילת דגימה מגוש חשוד שהתגלה בשד כדי לקבוע אם הוא שפיר או 

 .. הדגימה מבוצעת בדרך כלל באמצעות מחטים מיוחדותסרטני

בבדיקה ידנית, ניתן לבצע את הדגימה תוך מישוש כשהממצא החשוד הוא גוש נמוש 

במרפאה. כאשר הממצא החשוד אינו נמוש ידנית, ניתן לבצע את הדגימה תחת הדמיה. 

במצב זה, אם ניתן לזהות את הממצא באולטרסאונד, הדגימה תתבצע בהכוונת 

 . או באמצעות ממוגרפיה.אולטרסאונד

 

 אמצעי דגימה. 

באמצעות מחט דקה או עבהאת הביופסיה ניתן לעשות   

מתאימה למצבים ייחודיים כמו ציסטה בשד. הדיוק שלה נמוך מזה של ביופסיית מחט דקה 
ביופסיית מחט עבה. היות שמשתמשים במחט דקה מאוד, ניתן לעשות את הבדיקה ללא 

  הרדמה כלל

מאפשרת לקבל גליל של רקמת שד לצורך בדיקתה. המחט מוחדרת ביופסיית מחט עבה 
ך חתך קטן בעור אחרי שהנבדקת מקבלת זריקה להרדמה מקומית. דר  

 
 הכנה לבדיקה

 
במידה ואת נוטלת טיפול תרופתי קבוע ובמיוחד תרופות נוגדות קרישה )מדללי דם( או 

ימים לפני הבדיקה. 5יש להפסיק ליטול את התרופה  -אספירין  
 

תפקודי קרישה, שהתבצעו  יש להביא תוצאות בדיקות דם עדכניות של-במידה והרופא מבקש
 יום או יומיים לפני הבדיקה.

 
 יש להביא הזמנה מפורטת מהרופא הכוללת: פרטים רפואיים, כולל טיפול תרופתי קבוע,

 מידע על רגישויות ואלרגיות.
 

ממוגרפיה, אולטרסאונד וכן בדיקות אחרות  –חשוב להביא תוצאות בדיקות קודמות של השד 
 אם יש.

 
התחייבות מקופת חולים עבור הבדיקה.יש להביא טופס   

 
רצוי להתקלח לפני ההגעה. -לאחר הבדיקה אין להרטיב את האזור במשך יממה  

 
 רצוי להגיע עם מלווה

 
 מהלך הבדיקה

 
 

 הבדיקה מתבצעת בשכיבה על הגב.

 מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
 מרפאת שד

 



 
 במידה ונלקחת ביופסיה בעזרת מחט עבה, נעשית הרדמה מקומית.

 
לאחר מכן למעבדה בבית החולים לבדיקה. נלקחות מספר דגימות רקמה הנשלחות  

 
 לאחר מכן נעשה  ניקוי וחיטוי מקום הבדיקה וחבישה קטנה

 
דקות לביקורת מקום הדגימה. 30בסיום הבדיקה יש להמתין כ   

 
ימים לאחר הבדיקה, יש לקבוע תור למרפאות  10תשובות תתקבלנה במרפאת השד כ 

 השד.
 

 

 

 

 אותך במהלך שהייתך במרפאה ובהחלמתך.אנו מקוים שדף הדרכה זה ישרת 

 צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.

 החלמה מהירה!!

 

 


