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III. RÉSZLETES DIAGNÓZIS

MINTA

I. KENET MINÕSÉGE

II. KENET ÉRTÉKELÉSE

3. Hámelváltozások

2. Reaktív és reparatív jelek

JAVASLAT

1. Kórokozó

Gomba

Baktérium

megfelelõ (értékelhetõ)

értékelhetetlen

NEGATÍV KENET EGYÉB ELVÁLTOZÁSOK KÓROS HÁMELVÁLTOZÁSOK

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

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

d. zavaró gyulladás
e. zavaró mértékû vér
f. zavaró mértékû nyák
g. ...............................

mert

Candida

egyéb: ..............................................

Kóros flóra

Actinomyces

egyéb: ..............................................

Trichomonas vaginalis

egyéb: ..............................................

Herpes fertõzés gyanúja

egyéb: ..............................................

LAPHÁM Atypusos sejtek, nem meghat. ASC

Nem meghatározható okból (ASC-US)

Nem zárható ki HSIL (ASC-H)

LSIL (enyhe)

HPV CIN I.

CIN II. CIN III.

HSIL (súlyos)

Gyulladás, reaktív hámelváltozással

Atrophia/gyulladás

Sugárhatás

Metaplasia, regeneratió

Endometrium sejtek > 45 éves kor

Egyéb: .........................................................................

Ismétlés szükség szerint

Ismétlés lobellenes kezelés után

Szoros cytologiai kontroll 3 hó után

6 hó után

HPV tipizálás

CINtec PLUS

Ismételt cyt. és kolp.

HISTOLOGIAI VIZSGÁLAT

Egyéb: ..................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Protozoon

Vírus

Nem feldolgozottFeldolgozottLBC HPVPap.

Invasio gyanúja LAPHÁMCARCINOMA

hormonális kezelés után

4. Egyéb malignus tumor

MIRIGYHÁM Atypusos mirigyhámsejtek (AGC-NOS)

mirigyhámsejtek (NOS)

endocervicalis

endocervicalis

endocervicalis

extrauterin

Kiegészítõ vizsgálatok eredményei:

Megjegyzés:

Jelen vizsgálat a BETHESDA (TBS) rendszer szerint készült.

Beérkezés ideje: Lelet kelte:

Elõszûrõ ............................................ Orvos .................................................

NOS

Endocervicalis adenocarcioma in situ (AIS)

endometrialis

endometrialis

mirigyhámsejtek - NOS

Atypusos mirigyhámsejtek, inkább neoplasticus (AGC)

ADENOCARCINOMA

Név: .....................................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................

Szül. idõ: .......................................... / TAJ szám: ................................................

Utolsó menstruáció: .............................................................................................

Kenetvétel ideje: ...................................................................................................

Kolposzkópos dg.:

Jelenleg terhes:

Fogamzásgátlás:

Elõzmény:

cytologia:

HPV tipizálás:

histologia:

mûtét:

kezelés: hormon

egyéb

Eszközös vétel: endocerv. átm. zónából portio felszínérõl mindkettõrõl hüvelyboltozatról egyéb: ..............................

normál

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

kóros

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

éspedig: ..............................................................................................................................................

lactál: ......................................................................................................................................

éspedig: IUD: hormon: egyéb: ..............................................

Dg.: ....................................................................................................................................................

hol: ............................. mikor: ................................. eredmény: ......................................................

eredménye: .........................................................................................................................................

éspedig: ..............................................................................................................................................

éspedig: ..............................................................................................................................................

éspedig: ..............................................................................................................................................

KENETSZÁM:

BEKÜLDÕ INTÉZET:

BEKÜLDÕ ORVOS:

CINtec PLUS:

hr HPV tipizálás:

Negatív

Negatív

Pozitív

16 18 Egyéb hr HPV

Konv. cytologia: LBC: hr HPV tip.: hr HPV tip.+cyt.: hr HPV tip.+LBC: CINtec: CINtec átalány: Sürgõs:


