
С
пециалистите от АГО на 
МБАЛ ”Света София” прила-
гат новия за страната ни ме-

тод Parryscope, при който незабавно 

и без упойка се установява проходи-

мостта на маточните тръби.

Mетодът е нов и за световната 

медицина. Представлява иновативен 

подход, без необходимост от анес-

тезия, за тестване проходимостта 

на маточните тръби, осъществяван 

чрез хистероскопия. Жените, които 

се оценяват по този метод получа-

ват незабавни резултати – в рам-

ките на процедурата, която отнема 

не повече от 15 минути. Техниката 

е създадена с мисъл за пациентката 

и превъзхожда широко използваната 

„цветна“ снимка по редица показате-

ли, като например точност на мето-

да – над 98%. Другите преимущества 

са липсата на болка и лъчево нато-

варване на пациентката. Избягва се 

и рискът от алергични реакции към 

контрастно вещество или анесте-

тик. При хистероскопската манипула-

ция се оценява цялостно маточната 

кухина под визуален контрол, при 

което се изключват редица други 

причини за инфертилитет – полипи, 

миомни възли, сраствания или вроде-

ни маточни аномалии. Пациентката 

е в съзнание и може активно да 

участва, като наблюдава на монитор 

какво се прави, следвайки принципа 

see and treat – проблемът и негово-

то решение се виждат. При желание 

пациентката може да има компания 

от близък човек до себе си по време 

на операцията.

За да ни разкаже 
повече за новата 

техника, поискахме 
мнението на д-р 

Христова от МБАЛ 
„Света София“, 

която отговори на 
няколко въпроса.
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3. Какви са предимствата 
на новия метод?

Методът е създаден с мисъл 

за пациентката и е свързан с 

минимален дискомфорт. Не се на-

лага употребата на анестезия и 

контрастно вещество. Отличава 

се с бързина (не повече от 15 

минути) и по-голяма точност от 

„цветната“ снимка – над 98%. В 

хода на изследването се прави 

пълна оценка на маточната кухи-

на, което дава ценна информация 

за изясняване на безплодието. 

При нужда има възможност да се 

вземе материал от кухината на 

матката за изследване.

4. Цената на услугата 
конкурентна ли е спрямо 
досегашната практика?

Методът е нов и на този етап 

не се покрива по здравна каса. 

Цената е по-висока от тази на 

„цветната“ снимка, но информа-

цията, която дава изследването 

е по-ценна и пълна.

5. С каква честота  
се прави изследването?

В развитите европейски държави 

това изследване почти изцяло 

измества досега прилаганите 

методи. В България техниката е 

съвсем нова и МБАЛ „Св. София“ 

е от първите центрове, в които 

се прилага.

6. Има ли 
противопоказания?

Противопоказанията са генитал-

на инфекция или обилно маточно 

кръвотечение. Mетодът не се 

прилага в случаите, когато паци-

ентката има тези оплаквания и 

първо трябва те да се овладеят 

и излекуват.

1. Кога се прилага 
изследването?

Методът се прилага при пациентки с 

репродуктивни проблеми за изяснява-

не проходимостта на маточните тръ-

би. Подходящото време за провеждане 

на манипулацията е непосредствено 

след приключване на менструация.

2. Каква е била практиката 
до момента и какви рискове и 
неудобства е криела?

Стандартната практика до момента 

е т. нар. „цветна“ снимка – болезнено 

изследване с контрастно вещество, 

под рентгенов контрол, което поня-

кога налага венозна анестезия. При 

една част от пациентките болката 

предизвиква спазъм на маточните 

тръби, което води до грешни резул-

тати. Възможни са алергични реакции 

към контрастното вещество или 

упойката.
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