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Naziv/žig laboratorija

CITOLOŠKI IZVID

Datum sprejema

KLASIFIKACIJA PO BETHESDI
KAKOVOST BRISA
11 Bris uporaben
12 Bris neuporaben
Bodite pozorni na:
1

Majhno število celic

2

Slabo fiksiran bris

3

Nepregleden zaradi vnetja

4

Nepregleden zaradi krvi

5

Ni endocervikalnih/metaplastičnih celic

7

Čezmerna citoliza

6

Drugo (opis):

VAGINALNA FLORA
1
Döderlein
1
Mešana flora/koki
1
Glivice
1
Trichomonas vaginalis
1
Actinomyces spec.
Celične spremembe zaradi virusne okužbe:
1

HPV

1

HSV

BRIS NEGATIVEN
A
BRIS NORMALEN
1
Normalne ploščate celice
1
Normalne metaplastične celice
1
Normalne endocervikalne celice
1
Normalne endometrijske celice
1
Atrofija
B
NENEOPLASTIČNE SPREMEMBE
1
Vnetje
1
Regeneracija
1
Hiper/parakeratoza
1
Mehanski vpliv IUV
1
Žlezne celice po histerektomiji
1
Vpliv terapije
1
Endometrijske celice po 45. letu starosti
1
Tubarna metaplazija
1
Folikularni cervicitis
1
Drugo (opis):

BRIS PATOLOŠKI
C
PATOLOŠKE SPREMEMBE
Ploščate celice
20 APC-N
Atipične ploščate celice, neopredeljene
21 APC-VS Atipične ploščate celice, ni mogoče izključiti PIL visoke stopnje
22 PIL-NS
PIL nizke stopnje (blago diskariotične celice)
23 PIL-VS
PIL visoke stopnje (zmerno/hudo diskariotične celice)
24
P-CA
Ploščatocelični karcinom
Žlezne celice
25
AŽC-N
Atipične žlezne celice, neopredeljene
26 AŽC-VN Atipične žlezne celice, verjetno neoplastične
27
AIS
Endocervikalni adenokarcinom in situ
28
A-CA
Adenokarcinom
Poreklo žleznih celic:
1

endocervikalne

1

endometrijske

1

metastatske

1

neopredeljene

Druge celice
29 SUSP-N Sumljive celice, neopredeljene
30 MLG-N Druge maligne celice
BRIS NEOCENLJIV
N
BRISA NI MOGOČE OCENITI
PRIPOROČILA
1
Kontrola oziroma postopek kot je zapisano v smernicah za ginekologe
Predlog citopatologa:
2

Bris ponoviti čez …………. mesecev

3

Bris ponoviti po zdravljenju

5

Bris ponoviti po estrogenskem testu

6

Drugo (opis):

Datum izvida
Presejalec (ime, priimek, žig, podpis)
Citopatolog (ime, priimek, žig, podpis)

Mnenje/opombe:

T2479 29/12/2015/1 st k, 1205

Ponatis prepovedan!

Siva polja s številkami so namenjena izključno računalniški obdelavi.

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2015

Navodila za izpolnjevanje citološke napotnice in izvida
Osebni podatki preiskovanke – osebni podatki so enaki
podatkom na osebnem dokumentu, EMŠO je obvezen
podatek (Zakon o evidencah s področja zdravstva);
Naročnik preiskave – naziv in naslov napotne ginekološke
ambulante ter šifra izvajalca;

Številka preparata – oznaka stekelca v ginekološki ambulanti;

Mesto odvzema – mesto, s katerega je odvzet citološki bris;

Zdravnik – ime in priimek ginekologa, ki je odvzel citološki
bris;

Razlog odvzema – razlog, zaradi katerega je odvzet citološki
bris ob ginekološkem pregledu;

Datum odvzema – datum odvzema citološkega brisa (dan,
mesec, leto);

1. »ZORA« označite v primerih, ko ženska pride na preventivni ginekološki pregled z vabilom iz koordinacijskega
centra ali z vabilom osebnega izbranega ginekologa;

Številka arhiva – laboratorijska identifikacijska številka;

2. »preventiva« označite v primerih, ko se ženska sama
naroči na preventivni ginekološki pregled v skladu z
veljavnimi smernicami;
3. »kurativa« označite v primerih, ko se ženska sama naroči
na ginekološki pregled zaradi znakov, ki so sumljivi za
raka, ali pa ginekolog odvzame bris glede na patološki
klinični izvid;
4. »kontrolni pregled« označite v primerih, ko ženska pride na
ginekološki pregled po predhodnem izvidu BMV, ocenjenim
kot »neneoplastične spremembe« ali »bris patološki«; ta
razlog izberite tudi pri predhodnih neuporabnih brisih in pri
kontrolnih pregledih po priporočilu citopatologa;
5. »drugo« označite v primerih, ko bris odvzamete pogosteje
kot na tri leta zaradi posebnih indikacij (npr. po zdravljenju
RMV, CIN).
Klinična diagnoza in opombe – označite klinično diagnozo
in opišite klinično stanje v času odvzema citološkega brisa
ter morebitni izvid predhodne biopsije; v ustrezno polje
vpišite štirimestno kodo MKB-10 (Mednarodna klasifikacija
bolezni, 10. revizija);
Menstruacijski ciklus – število dni, ki razmejujejo periodično
pojavljanje menstruacijskih krvavitev, ter povprečno število
dni trajanja menstruacije (npr. 28/4);
Zadnja menstruacija – datum zadnje menstruacijske krvavitve (dan, mesec, leto);
Hormonska kontracepcija – s križcem označite, če ženska
trenutno uporablja hormonske kontracepcijske tabletke,
obliže, injekcije itd.;
Maternični vložek – s križcem označite, če ženska trenutno
uporablja maternični vložek;
HNZ – s križcem označite, če ženska trenutno uporablja
preparate iz skupine hormonsko nadomestnih pripravkov
(tabletke, obliže, injekcije, vaginalno kremo);
Normalna kolposkopija – s križcem označite, če pregled
vključuje tudi kolposkopijo in je rezultat preiskave v mejah
normalnega izvida;

Naziv/žig laboratorija - vpišite naziv laboratorija ali odtisnite
žig;
Datum sprejema – datum sprejema preparata v laboratorij
(dan, mesec, leto);
Kakovost brisa – označite kakovost brisa glede na strokovne
smernice in merila za kakovost citološkega brisa. Rubrika
»bodite pozorni na« opozarja ginekologa na pomanjkljivosti
v BMV, tako pri uporabnem brisu (npr. kadar v brisu ni
endocervikalnih/metaplastičnih celic ali pa je kakovost slabša
iz drugega razloga), kot tudi pri neuporabnem (označen je
razlog, zakaj je BMV neuporaben);
Vaginalna flora – s križcem označite polja pri mikroorganizmih, ki jih presajalec ali citopatolog opazita pri pregledovanju
preparata; če so vidne celične spremembe, ki so posledica
okužbe s HPV ali HSV, te spremembe označite; lahko označite več polj;
Bris normalen – s križcem označite črko A in polja pred
posameznimi vrstami celic, ki so v brisu prisotne; lahko
označite več polj;
Neneoplastične spremembe – s križcem označite črko B
in polja pred posameznimi vrstami sprememb, ki so v brisu
prisotne; lahko označite več polj;
Patološke spremembe – s križcem označite črko C in eno
številko pred spremembo, ki je najpomembnejša, posebnosti
pa zapišite v opombe; poreklo žleznih celic označite s križcem.
Samo pri poreklu žleznih celic lahko označite več polj;
Bris neocenljiv – če je BMV neuporaben, s križcem označite
črko N;
Priporočila – v veliki večini primerov označite »kontrola
oziroma postopek kot je zapisano v smernicah za ginekologe«.
Samo izjemoma predlagajte drugačen postopek, ki je v
skladu z navodili za citologe;
Datum izvida – datum citološkega izvida (dan, mesec, leto);
Presejalec – ime, priimek, žig in podpis presejalca;
Citopatolog – ime, priimek, žig in podpis citopatologa; če je
preparat ocenjen kot »bris patološki« ali kot »neneoplastične
spremembe«, je obvezno dvojno pregledovanje;

Atipična kolposkopija – s križcem označite, če pregled
vključuje tudi kolposkopijo in je rezultat preiskave patološki;

Mnenje/opombe – natančnejše pojasnilo presejalčeve oz.
citopatologove ocene/priporočil.

Biopsija – s križcem označite, če je bila pri kolposkopiji
opravljena tudi biopsija;

Legenda kratic:

Zadnji test HPV (hc2) – označite izvid zadnjega testa
HPV (metoda Hybrid Capture 2): pozitiven, negativen ali
neuporaben vzorec. Če test HPV ni bil opravljen, pustite
polje prazno;

HNZ – hormonsko nadomestno zdravljenje
HPV – humani papilomski virus
hc2 – Hybrid Capture 2
HSV – humani herpes simplex virus
IUV – maternični vložek (angl. IUD)
PIL – ploščatocelična intraepitelijska lezija
BMV – bris materničnega vratu
RMV – rak materničnega vratu
CIN – cervikalna intraepitelijska neoplazija (angl. CIN)

Leto zadnjega testa HPV (hc2) – napišite letnico zadnjega
testa HPV (metoda Hybrid Capture 2);
Zadnji citološki izvid – napišite zadnji citološki izvid –
uporabite okrajšavo;
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Leto zadnjega citološkega izvida – napišite letnico zadnjega citološkega izvida;

