
Formular FS1 sectiunile 4-7 
     
 Secțiunea 1 (se completează la nivelul Centrului de Informare şi Consiliere a Femeilor) 

 
Serie formular ................................... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
Nume ............................................... Prenume ............................................... 
       

Secțiunea 4 Examenul colposcopic (se completează la nivelul cabinetului de ginecologie în care este efectuată colposcopia)* 

Cabinet ............................................ 

 

Personalul medical care efectuează colposcopia: medic de specialitate 
........................................ 

Data intervenției ........../......... /................. 
 

Rezultat colposcopie  

|_| satisfacatoare si adecvata Descriere colposcopică: 
 
 
 
 

 |_| satisfacatoare si inadecvata 

 |_| nesatisfacatoare 

  Zona de transformare vizibilă 
|_| Completă       |_|Parțială      |_| 
Nevizualizabilă    |_| N/A 

 Leziune prezentă  |_| Da                 |_| Nu            |_| 
Neconcludent 

 Numărul de cadrane implicațe  |_| 1        |_| 2         |_| 3              |_| 4 

 Constatări normale  |_| DA               |_| Nu 

 Leziune vizibilă anormală |_| DA               |_| Nu 

 Limite ale leziunii vizibile |_| DA               |_| Nu 

 

Gradul (gradele) de anormalitate prezis 

   Scuamoasă de grad scăzut 

   Scuamoasă de grad înalt 

   Glandulară (AIS)  

Cancer micro-invaziv 

Cancer invaziv (scuamoasă / 

glandulară) 

 

|_| DA               |_| Nu 

|_| DA               |_| Nu 

|_| DA               |_| Nu 

|_| DA               |_| Nu 

|_| DA               |_| Nu 

   

Biopsie 

|_| DA                

 

Proceduri realizate asociate colposcopiei 

|_| Nu 

 Locul biopsiei (biopsiilor) prelevate  

 
Dacă nu a fost luată biopsie, explicați 
motivele 

 

 

Diagrama / fotografia leziunii 

 

|_| DA               |_| Nu      
 
  |_| Incarca foto colposcopie 
 
 
 

 |_| Anestezie locala sau generala |_| Locală       |_| Generală       |_|  N/A 

 |_| Chiuretajul endocervical  

 |_| Chiuretajul endometrial  

Recomandări în funcție de rezultatul 
histopatologic al biopsiei/chiuretajului 

|_| Repetarea colposcopiei 

|_| Reintrarea in program în funcție de 
gradul de risc dat de tipul de HPV, în 

|_|  6 luni 

|_|  12 luni 
|_|  5 ani 

|_| Procedura excizionala LEEP 

 |_|  Ablatie laser 

 |_|  Ablatie cu alte mijloace in afara de laser 



|_|  Conizatia cu bisturiul rece 

 |_|  Crioterapia 

 |_|  Thermocoagulare  

 |_|  Histerectomie totala  

|_|  Altele………… 

Semnătura și, parafa medicului care 
efectuează colposcopia 

|_| medic specialitate obstetrica ginecologie ………………………. 
 

Secțiunea 5 Examen histopatologic – (rezultatele Biopsiei) (se completează la nivelul Laboratorului de Anatomie patologica 
care pune diagnosticul histologic) 

Laborator ............................................ 
Personalul medical care realizeaza diagnosticul histologic: medic de specialitate anatomo-patolog..................................... 
 Numărul biopsiei Data primirii probei ..../......... /.......... Data interpretării ....../......... /............ 
 

Rezultat histopatologic 

 |_| Negativ (normal) 

  |_| LSIL 

  |_| HSIL 

  |_| Adenocarcinom in Situ (AIS) 

  |_| Carcinom Scuamos 

  |_| Adenocarcinom 

 |_| Alte tumori epiteliale 

  |_| Nereprezentativ/ Neconcludent  

 
Semnătura și, parafa persoanei care 
efectuează citirea: 

|_| Medic  specialitate anatomie-patologică 

Secțiunea 6 Tratament  (se completează la nivelul Centrului de col care finalizeaza cazul) 

Cabinet ............................................ 
Personalul medical care efectuează tratamentul: medic de specialitate obstetrica 
ginecologie........................................ 

Data intervenției ........../........./................ Data controlului ....../...... /.................. 

 

Tipul de intervenție 

 |_|  Procedura excizionala LEEP 

  |_|  Ablatie laser 

  |_|  Ablatie cu alte mijloace in afara de laser 

 |_|  Conizatia cu bisturiul rece 

  |_|  Crioterapia 

  |_|  Thermocoagulare  

  |_|  Histerectomie totala  

  |_|  Altele (descrieti) 

 
Semnătura și, parafa medicului care 
efectuează procedura 

|_| medic specialitate obstetrica ginecologie 
 

 Secțiunea 7 Examen histopatologic – (post tratament)  (se completează la nivelul Laboratorului de Anatomie patologica) 
 Laborator ............................................ 
 Personalul medical care realizeaza diagnosticul histologic: medic de specialitate anatomo-patolog..................................... 

 Numărul probei………………. 
Data primirii probei 
........../......... /................. 

Data interpretării .........../......... /.................. 

 

Rezultatul histopatologic 

 |_| Negativ (normal) 

  |_| LSIL 

  |_| HSIL 

  |_| Adenocarcinom in Situ (AIS) 

  |_| Carcinom Scuamos 

  |_| Adenocarcinom 

 |_| Alte tumori epiteliale 

  |_| Nereprezentativ/ Neconcludent  

  Margini de rezecție  |_|   negative    |_|   pozitive 

 
Semnătura și, parafa persoanei care 
efectuează citirea: 

|_| Medic  specialitate anatomie-patologică 

 
In cadrul proiectelor POCU Etapa II , secțiunile  4-7se deconteazădoar pentru femeile care la momentul în care primesc unul dintre 
serviciile medicale respective sunt persoane neasigurate ; serviciile sunt realizate obligatoriu de către Centrele regionale care au 
calitatea de solicitant în cadrul proiectelor de screening al cancerului de cancer col uterin Etapa II 


