
1. tárgylemez nem azonosítható
2. klinikai adatok hiányoznak
3. endocerv. átm. zóna hiányzik
4. technikai probléma: a – f

a. sejtszegény
b. elégtelenül fixált
c. cytolysis, autolysis

d. zavaró gyulladás
e. zavaró mértékű vér

f. 

CITOLÓGIA KÉRŐLAP

Kolposzkópos dg.:

Jelenleg terhes:

Fogamzásgátlás:

Előzményi:

cytologia:

histologia:

műtét:

kezelés:  hormon

 egyéb

Eszközös vétel:           endocerv. átm. zónából                portio felszínéről               mindkettőről  hüvelyboltozatról

normál

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

MINTA Pap.            L. B.     Automatikus            Feldolgozott        Nem feldolgozott

I. KENET MINŐSÉGE

megfelelő (értékelhető)

értékelhetetlen    mert

II. KENET ÉRTÉKELÉSE

FIZIOLÓGIÁS (negatív kenet)  KÓRÓS, neopéasticus hámelváltozás  EGYÉB HÁMELVÁLTOZÁSOK

III. RÉSZLETES DIAGNÓZIS

1. Fertőzés

Gomba

Baktérium

Protozoon

Vírus

2. Reaktív és reparatív jelek

gyulladás, reaktív hámelváltozással

atrophia/gyulladás

sugárhatás

IUD

Endometrium sejtek ≥ 40 éves kor

egyéb: 

JAVASLAT

ismétlés szükség szerint

Ismétlés lobellenes kezelés után

hormonális kezelés után

Szoros cytologiai kontroll    3 hó után

       6 hó után

HPV-tipizálás

Ismétlés cyt. és kolp.

HISTOLOGIAI VIZSGÁLAT

Egyéb:

Jelen vizsgálat a BETHESDA (TBS) rendszer szerint készült.

A megfelelő Papanicolaou dg.:

(A kitöltés nem kötelező)

Beérkezés ideje:   Lelet kelte:

Előszűrő     Orvos

3. Hámelváltozások

LAPHÁM  Atypusos sejtek, nem meghat. ASCUS

   Nem meghatározható okból (ASC-US)

   Nem zárható ki HSIL (ASC-H)

  LSIL (enyhe)

   HPV  CIN I.

  HSIL (súlyos)

   CIN II.  CIN III.

   CC. In Situ  Invasio gyanúja

  LAPHÁMCARCINOMA

MIRIGYHÁM Atypusos mirigyhámsejtek (AGC-NOS)

   endocervicalis endometrialis

   mirigyhámsejtek - NOS

  Atypusos mirighámsejtek, inkább neoplasticus (AGC)

   endocervicalis mirigyhámsejtek - NOS

  Endocervicalis adenocarcinoma in situ (AIS)

  ADENOCARCINOMA

   endocervicalis endometrialis

   extrauterin  NOS

4. Egyéb malignus tumor

kóros

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Név:

Születési dátum:          TAJ:

Lakcím:

Mintavétel dátum:

Candida fertőzés gyanúja

egyéb:

Kóros flóra

Actinomyces gyanúja

egyéb:

Trichomonas vaginalis

egyéb:

Herpes fertőzés gyanúja

egyéb:

éspedig:

lactál:

éspedig:       IUD:        hormon:         egyéb:

hol:   mikor:   eredmény:

Dg.:

éspedig:

éspedig:      oest.              prog.     oest. + prog.       seq.             komb.

éspedig:

KENETSZÁM: telefon:

Kérjük a vonalkód számsorát írja a keretbe!

P.H.

BEKÜLDŐ INTÉZMÉNY, ORVOSPÁCIENS ADATOK


