
Incomplete surgery 



ک.خانم م  

،زایمانها طبیعی با شکایت خونریزی واژینال شدید و 3ساله، گراوید  35خانم •

 .خونریزی بعد از نزدیکی مراجعه کرده است

 در اتاق عمل تحت بیهوشی بیوپسی سرویکس انجام میشود •

 گزارش معاینه واژِینال در دسترس نبود•



روز بعد بیمار به علت خونریزی شدید بصورت اورژانسی مراجعه میکند و با توجه به 
افت هموگلوبین و خونریزی شدید جهت انجام هیسترکتومی به اتاق عمل منتقل 

 (جواب پاتولوژی هنوز اماده نشده است.)میشود

 .قرارمیگیرد TAHتحت عمل 

در زمان جراحی رحم فیکس و توده بزرگ در سرویکس وجود دارد و  
 2*2*5اندازه سرویکس در پاتولوژی .)هیسترکتومی توتال  به سختی انجام میشود

 (سانتیمتر

 .واحد پک سل دریافت میکند وبا  شرایط استیبل بعد از عمل مرخص میشود 5

 



 (خانم دکتر محیط)ایا قبل از اقدام به جراحی اقدامات تشخیصی دیگری مورد نیاز بود؟•

 (خانم دکتر ملک)تصویر برداری مناسب قبل از جراحی ؟ایا سونو کمک کننده بود؟•

خانم )امکان انجام اقدام دیگری بود؟ unstableبرای کنترل خونریزی شدید در این بیمار •
 (دکتر محیط

با توجه به اینکه جراح شک به کنسر سرویکس داشته اقدام اورژانسی مناسب برای •
کنترل خونریزی در شرایط تهدید کننده حیات چیست؟ایا امکان رادیوتراپی در این شرایط 

 (خانم دکتر ملک زاده)هست؟

وقتی متخصص زنان در حین جراحی با شرایط ذکر شده مواجه شود تصمیم درست •
 (خانم دکتر محیط)چیست؟



 :23/3/1400پاتولوژی بیوپسی سرویکس •

•SCC well diff invasive 

 

 :24/3/1400پاتولوژی هیسترکتومی •

•Invasive mod diff SCC invading to endocervical canal 

•Endometrium:NL,inactive 

•Patametrium:neg 

 



به علت خونریزی مراجعه کرده  6/1400دریافت میشود و بیمار  5/1400پاتولوژی •

 :سونوی ابدومینال جهت بیمار انجام میشودو 

 .میلیمتر در ادنکس چپ رویت میشود 64*55تخمدان راست نرمال،توده هتروژن •

 

 :در معاینه.بیمار به تومور بورد ارجاع میشود•

درگیری .سانتیمتری در محل کاف واژن با خونریزی و فیکس لمس میشود 6توده •

 .پارامتر ،قدام و لترال چپ واژن لمس و رویت میشود



با توجه به جراحی انجام شده چه اقدامات تشخیصی بعد از گزارش پاتولوژی •
 (خانم دکتر محیط)ضرورت دارد؟ایا جراحی تکمیلی توصیه میشود؟

برای بررسی باقیمانده تومور و تشخیص گستردگی تومور و درگیری لنف نودها •
 (خانم دکتر ملک)بعد از این جراحی چه مدالیته تصویربرداری توصیه میشود؟

خانم دکتر ملک )درمان الزم بعد از جراحی اول؟تکمیل جراحی ،درمان ادجوانت؟•
 (زاده

بعد از زمان طوالنی که بیمار مجدد با عالمت خونریزی مراجعه کرده است اقدام •
 (خانم دکتر محیط)تشخیصی و درمان  مناسب چیست؟ 


