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Conclusion
(…Le retard de diagnostic de la rupture utérine est lie D une part

au caractère insidieux – a bas bruit – de la rupture et d autre part l
absence de radiologue de garde qui aurait pu détecter a temps l
hemopéritoine mais il faut savoir que même diagnostique a temps l
hystérectomie d hémostases aurait été le seul traitement face a la
rupture utérine déchiqueté.40
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(33) Marc Duval – Arnould, Droit et sante de l enfant, Op, cit , p 92.
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