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ÚTMUTATÓ A GYAKORLATI FELADATLAPOK KITÖLTÉSÉHEZ 
 

 

A gyakorlati vizsga elején minden vizsgázó egy 10 feladatlapot tartalmazó füzetet kap. Az egyes kenetekre 
vonatkozó klinikai információ a megfelelő feladatlap tetején található. Kérjük, hogy minden keneten 

ellenőrizze kezdés előtt, hogy a lapon szereplő név, születési idő és a kenet száma azonos-e azzal, ami a 

keneten szerepel. A klinikai információ többnyire fontos, és javasoljuk, hogy azt a kenet értékelésekor 
vegyék figyelembe. 

 

 

A) feladat  
A vizsgázónak el kell döntenie, hogy az egyes kenetek értékelhetők-e. Ennek során vegyen figyelembe 

minden olyan ismert útmutatót, amely támpontot nyújt az értékelhetőség megállapításához (pl. Bethesda 

lelet, BSCC Hírlevél, 1989). Az értékelés során sok szempontot kell figyelembe venni: sejtmennyiség, 
sejtértékelhetőség (fixáltság), vérrel, gennyel szennyezettség, stb. Ha úgy ítéli meg, hogy a kenet 

értékelhetetlen, kérjük, hogy a megadott helyen egyértelműen sorolja fel az okokat, aminek az alapján így 

döntött. Ha úgy is dönt, hogy a kenet értékelhetetlen, ugyanúgy ki kell tölteni a feladatlap többi részét, 

mintha értékelhető kenet lenne. 

 

 

B) feladat  
A feladatban a vizsgázó röviden jellemezzen minden kenetet, oly módon, hogy a megfelelő négyzetekbe + 

jelet tesz, és bármilyen egyéb fontos jellemzőt felsorol a megadott helyen. Figyelem: a vizsgáztató a 

„gyulladásos sejtelváltozások” rovatban nem a lobsejtek jelenlétére, hanem a gyulladás által okozott 
sejtelváltozásokra figyel. 

 

 

C) feladat  
Ebben a részben kell a vizsgázónak megadnia a kenetekre vonatkozó következtetését (pl. eredmény). Csak 

egy válasz adható. Ha a kenet többféle abnormalitást mutat, a leginkább kóros jellemzőt kell megjelölni. Ha 

nem tudja eldönteni, melyik jellemzőt válassza, az E) pontban kifejtheti véleményét. 
 

 

D) feladat  
Ebben a feladatban azt vizsgáljuk, hogy a jelölt mennyire biztos a negatív kenetre vonatkozó döntésében. 

Minden olyan kenetet, amely diskariozis/displaziára vagy daganatgyanús mirigyhám elváltozásra, vagy 

mirigyhám diskariozis/displázia határeseteire gyanús, második értékelésre kell küldeni, míg azokat nem, 

amelyek egyértelműen negatívak. A szükségtelen továbbküldésért pontot fogunk levonni. A vizsgáztatók 
tisztában vannak azzal, hogy laboratóriumonként jelentősen különbözik a „gyulladásos” vagy fertőző 

anyagot tartalmazó kenetek továbbküldésére vonatkozó gyakorlat, és ezt a pontozáskor figyelembe is veszik. 

 
 

E) feladat  
Ezt a részt nem kötelező kitölteni. Itt lehet kiegészíteni az(oka)t a válaszokat, ahol a + jel egyszerű beírása 
problémát okozott. 
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GYAKORLATI SZŰRÉS CYTOLÓGUS SZAKASSZISZTENSEK SZÁMÁRA 

 

NÉV:..................................................... SZÜL. IDŐ:............................ KENET SZÁMA:................. 

A KENETVÉTEL IDŐPONTJA:......................... A MINTA TÍPUSA:............................................. 

UTOLSÓ MENSES:.......................... CIKLUS:........................ (TERHESSÉG/POST-PARTUM ÁLLAPOTRA 

VONATKOZÓ ADAT):................................. 

FOGAMZÁSGÁTLÁS:.................................... KÓRELŐZMÉNY..................................................... 

 ______________________________________________________________________________________________  

A kenet megtekintése után kérjük, hogy a megfelelő négyzetbe tegyen + jelet, valamennyi feladatcsoportban. (A,B,C,D) 

 

A) Ez a kenet   megfelelő  nem megfelelő 

   részben megfelelő, mert (kérjük, indokolja).............................................................................. 

Ha nem megfelelő, miért (kérjük, indokolja)......................................................................................... 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

B) Ennek a kenetnek a cytológiai jellemzői: 

 Laphám metaplázia vagy endocervikális sejtek jelenléte  Gyulladásos elváltozások 

 Nyák   felismert kórokozó(k):............................................... 

 Fehérvérsejtek  Trichomonas vaginalis 

 Atrophia  Monilia (candida, gombák) 

 Endometriális sejtek vagy exodus  Herpes virus 

 Vér  Human papilloma virus (koilocyták) 

 Folliculáris cervicitis  Actinomyces-szerű kórokozók 
Megjegyzések:.............................................................  Egyéb (kérjük, részletezze):...................................... 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

EBBEN A FELADATBAN CSAK EGY NÉGYZETBE TEGYEN + JELET 
C) ez a kenet 

 cytológiailag negatív 

 bizonytalan (borderline) eltérések; meghatározatlan jelentőségű sejtelváltozások; ASCUS; AGUS 

 enyhe diskariozis; enyhe displázia; CIN1; enyhe fokú károsodás (low grade lesion) 

 közepes diskariozis; közepes displázia; CIN2; kifejezett fokú károsodás (high grade lesion) 

 súlyos diskariozis; súlyos displázia; CIN3; in situ carcinoma, kifejezett fokú károsodás (high grade lesion) 

 invazív laphámrák alapos gyanúja/invazív laphámrák 

 mirigyhám eltérés 

 endometriális vagy endocervikális eredetű adenokarcinoma 
 ______________________________________________________________________________________________  

 

D) JAVASLAT 

MEGMUTATNÁ-E EZT A KENETET VEZETŐ SZAKASSZISZTENSNEK VAGY ORVOSNAK?  

 igen  nem 
 ______________________________________________________________________________________________  

 

E) További megjegyzések, kiegészítések: 

 

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


