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1. AMAÇ 

Patoloji bölümü ve işleyişi hakkında genel bilgiler vermek ve “Sağlıkta Kalite Standartları” 

kapsamında örnek alımı, örneğin uygun transferi, kabul, ret kriterleri, tanılama, raporlama ve 

arşivlemeye kadar olan süreçlerde yöntem ve kuralları yazılı doküman haline getirerek ilgili 

klinikler ile uygulama birliği sağlamak ve standart bir yöntem belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Bu rehber Patoloji Laboratuarına örnek gönderen tüm birim ve merkezler ile gönderilen 

tüm örnekleri kapsar. 

3. SORUMLULAR 

Patoloji Laboratuarı çalışanları, patoloji laboratuarına numune gönderen tüm birimlerin doktor, 

hemşire, sekreter ve örnek transferi yapan personeller sorumludur. 

4. PATOLOJİ BÖLÜMÜ 

Organ-doku biyopsileri, vücut sıvıları ve hücre örneklerini inceleyerek hastalıkların nedenlerini, 

hastada belirtilere ve bulgulara yol açan altta yatan mekanizmaları araştıran değişik moleküler ve 

immünolojik metodlar kullanarak hücrede dokuda ve organda meydana gelen yapısal ve 

fonksiyonel değişimleri tesbit ederek tanı koymada ve tedaviyi yönlendirmede önemli bir görevi 

yerine getirir. 

5. PATOLOJİ LABORATUARINDA ÇALIŞILAN ÖRNEK TÜRLERİ 

Patoloji laboratuarında: 

1. Doku ve organ numuneleri (Cerrahi patolojik materyaller ve biyopsiler) 

2. Sitolojik materyaller, 

3. İntraoperatif  frozen section örnekleri, 

4. Konsültasyon numuneleri çalışılır. 

 

Patoloji bölümüne gönderilen aşağıdaki spesmenler sadece gross olarak Patoloji Asistanları 

tarafından tariflenirler ve değerlendirilirler. Mikroskopik inceleme yapılmaz. 

✓ Dişler 

✓ Taşlar 

✓ Yabancı cisimler 

✓ Ortopedik amaçlı kullanılan metaller 

✓ Meme implantları, testis implantları, çene implantları 

6. PATOLOJİ LABORATUARINDA VERİLEN RUTİN HİZMETLER  

➢ Rutin histopatolojik inceleme biyopsiler, doku ve organ incelemeler 

➢ Sitopatolojik inceleme pap smear, vücut sıvıları, aspirasyon sitolojileri 

➢ Frozen çalışma 
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➢ Histokimyasal incelemeler 

➢ İmmunohistokimyasal incelemeler  

➢ İmmünoflöresan incelemeler   

➢ Raporların hazırlanması 

7. PATOLOJİ LABORATUARI ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 

a. Hastalardan tetkik amacıyla alınan ve laboratuara gönderilmesi gereken örneklerin uygun 

koşullarda alınarak güvenli bir şekilde Patoloji Laboratuarları’na gönderilmesi için gerekli kurallar 

aşağıda belirtilmiştir. 

b. Her örnek için mutlaka PL-FR-25 Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu 

doldurulmalıdır. Formda: 

✓ Hasta adı soyadı, 

✓ Protokol numarası, 

✓ Hasta doğum tarihigün, ay, yıl, 

✓ Sorumlu doktorun ismi, 

✓ Uygun klinik hikaye, laboratuar ve diğer veriler, 

✓ Varsa önceki patoloji tanıları, 

✓ Cevaplanması beklenen soru veya problemler, 

c. Örnek kaplarının üzerine hastanın adı soyadı, kabul numarası ve doğum tarihi (gün, 

ay, yıl) yazılı olan barkod yapıştırılmalıdır.   

d. Tüm örnekler, türlerine göre geçerli standart ilkeler göz önüne alınarak alınmalı ve PL-TL-

05 Numune Toplama ve Transfer Talimatı doğrultusunda gönderilmelidir. Aşağıda özelliği olan 

biyopsi örneklerinin gönderilmesi için gerekli koşullar belirtilmiştir. Bunların dışında kalan tüm 

örnekler PL-TL-05 Numune Toplama ve Transfer Talimatı doğrultusunda tespit edilmeli ve 

gönderilmelidir. 

7.1. Ameliyat ve biyopsi materyalleri 

➢ Cerrahi sınır değerlendirilmesi istenen örneklerde mutlaka işaretleme yapılmalı ve detaylar 

mümkünse kağıt üzerinde belirtilmelidir. 

➢ İncelenmesi istenen doku ve organların bütünlüğü bozulmamalı ve kesit atılmamalıdır. 

➢ Kistik doku ve organlar boşaltılmamalı, içerikleri çıkarılmamalıdır. 

➢ Kürete edilen organ ve dokuların tamamı gönderilmelidir. 

➢ İnsizyonel biopsilerde kitlenin bütünü ile ilgili klinik ve radyolojik bilgiler tetkik istek 

formunda belirtilmelidir. 

➢ Enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riski olan örnekler için uyarı işareti gönderilmelidir. 
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7.2. Sitolojik materyaller 

Aşağıda sıralanan jinekolojik ve non-jinekolojik sitolojik materyallerde alınan örneklerin tamamı 

incelenmek üzere Patoloji Laboratuarı Sitoloji Ünitesi’ne gönderilir.  

• Jinekolojik materyaller 

✓ Servikovajinal örnekler (Pap smear, Sıvı bazlı materyal ) 

• Non-jinekolojik materyaller 

✓ Vücut sıvıları (seröz effüzyon, idrar, BOS, kist sıvıları, eklem sıvıları, vb.) 

✓ Yıkama sıvıları (Bronş lavajı, periton yıkama, mesane yıkama, vb.)  

✓ İnce İğne Aspirasyon Sitolojileri (İİAS) 

✓ Fırçalama materyalleri 

✓ Diğer eksfoliyatif sitolojik materyaller (balgam, oral mukoza ve diğer sürüntüler) 

7.2.1. Direkt yayma örnekleri  

a) İİAS, fırçalama, ve diğer sürüntüler vb. yayılmadan önce lamlar üzerindeki rodajlı kısım 

üzerine kurşun kalem ile doktor ya da doktor tarafından görevlendirilen sağlık görevlisi 

tarafından hasta adı ve soyadı yazılır. Doktoru tarafından hasta başında hazırlanan direkt 

yayma preparatlar hasta başında anında fikse edilir. 

b) Alınan materyalin niteliğine ve klinik-sitoloji arasındaki işbirliğine göre alkol/sprey fikse ya 

da havada fikse preparatlar hazırlanır. Alkol/sprey fiksasyonu yapılacak materyal lam üzerine 

yayılır yayılmaz en geç 10 saniye içinde fiksasyon tamamlanır. Bu fiksasyon için %95’lik etil 

alkol ya da medikal sprey fiksatifler kullanılır. Alkol/sprey fiksasyonu gerekmiyor ise yayma 

preparatlar havada kurumaya bırakılır ve herhangi bir fiksatif içine konmadan ve 

bekletilmeden gönderilir.  

c) İstem formuna fiksasyon yöntemi (havada kurutularak veya alkol /sprey ) belirtilir. 

d) Yayma preparatların tümü kırılmayacak şekilde, PL-TL-05 (Numune Toplama ve Taşıma 

Talimatı) doğrultusunda Sitoloji Laboratuarına gönderilir. Havada kurutulan veya sprey ile 

fikse edilen yaymalar preparat kutularında, alkolde fikse edilen preparatlar ise alkol ile dolu 

kapaklı kavanozlar  içinde gönderilir. Hastaya ait klinik bilgiler hastanın doktoru tarafından 

PL-FR-25 (Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu) eksiksiz doldurulduktan sonra 

PL-FR-25 (Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu)’e ve preparatların konulduğu 

kutu veya kavanozlar üzerine hastanın adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay, yıl) ve kabul 

numarasını içeren barkod  yapıştırılır. 

e) Vücut sıvıları (seröz effüzyon, idrar, BOS, kist sıvıları, eklem sıvıları, vb.) ve yıkama 

materyalleri (bronş lavajı, bronkoalveoler lavaj, mesane yıkama, v.b.) hastadan alındıktan 

sonra en geç 30 dakika içinde sitoloji ünitesine ulaştırılır. Sitoloji Laboratuarı‘na saat 17:00’a 
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kadar ulaştırılamayan sıvılar örneklerin alındığı bölümde buzdolabında +4 oC’de saklanır. 

Ertesi iş günü sabahı mesai saati başlangıcından sonra en geç 30 dakika içinde Sitoloji 

Laboratuarı‘na gönderilir. 

f) Ameliyathanede operasyon sırasında alınan seröz kavite (periton, plevra) yıkama 

materyalleri hastadan alındıktan sonra  eşit miktarda %50’lik etil alkol ile karıştırılarak 

gönderilir. Sitoloji Laboratuarı‘na saat 17:00’a kadar ulaştırılamayan sıvılar örneklerin 

alındığı bölümde buzdolabında +2 oC - +8 oC’de saklanır. Ertesi iş günü sabahı mesai saati 

başlangıcından sonra en geç 30 dk. içinde sitoloji ünitesine gönderilir. %50’lik alkol hastane 

eczanesinden temin edilir. 

g) Tüm materyaller; numuneyi teslim edecek eleman (personel) tarafından, numune 

taşıma çantasında (numune kapları ve numune çantasının ağzı kapalı olarak) oda 

sıcaklığında, sallanmadan ve mekanik travmaya maruz bırakılmadan taşınır. Oda 

sıcaklığının aşıldığı durumlarda numune taşıma çantasına buz aküsü konulur 

7.3. Frozen (intraoperatif konsültasyon) materyalleri 

a) Cerrahi sınır değerlendirilmesi istenen örneklerde mutlaka işaretleme yapılmalı ve detaylar 

mümkünse kağıt üzerinde belirtilmelidir. 

b) İncelenmesi istenen doku ve organların bütünlüğü bozulmamalıdır. 

c) İncelenecek örnek hiçbir solüsyona konmadan, temiz bir taşıma kabında en hızlı sürede 

laboratuvara gönderilmelidir. 

7.4. Böbrek İğne Biyopsisi Gönderme  

a) Böbrek iğne biyopsisi planlandığı zaman, hastanın doktoru patolojide sorumlu hekime, en 

geç bir gün önceden, biyopsi günü ve tahmini zamanı bildirilir. 

b) İğne biyopsi örneği SF ile ıslatılmış gazlı bez içersinde ( SF dolu kavanoz değil) en geç 15 

dakika içinde taze olarak, hasta bilgileri yazılı olan PL-FR-25 (Patoloji-Sitoloji Materyal 

Gönderme Formu) ile Patoloji Laboratuarı’na ulaştırılır. 

7.5. Direkt İmmünfloresan İnceleme Gerektiren Deri Punch Biyopsilerini Gönderme  

a) Direkt immünfloresan inceleme için deri punch biyopsisi planlandığı zaman patolojide 

sorumlu hekime, en geç bir gün önceden, biyopsi günü ve tahmini zamanı bildirilir. 

b) Biyopsi örneği SF ile ıslatılmış gazlı bez içersinde ( SF dolu kavanoz değil) en geç 15 

dakika içinde taze olarak, hasta bilgileri yazılı olan PL-FR-25 (Patoloji-Sitoloji Materyal 

Gönderme Formu) ile Patoloji Laboratuarı’na ulaştırılır. 
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8. PATOLOJİ LABORATUARI SÜREÇLERİ 

8.1. Örneklerin Etiketlenmesi 

a) Gelen her örnek geldiği ve kayda girdiği andan itibaren tek bir kod numarası ile 

kodlanır ve bu kodlama rapor edilene kadar her aşamada devam eder. 

b) Hastaya ait tüm belgeler, preparatlar, bloklar ve kalan doku örnekleri örneğin kime ait 

olduğunu belirten, silinmeyecek ve karışmayacak şekilde yazı, etiket veya tercihen barkod 

ile işaretlenmelidir.  

c) Kasete yazılan numara, materyalden kaç blok alındığı rapora yazılı olarak 

kaydedilmelidir.  

8.2. Patoloji Laboratuarı Sonuç Verme Süreleri 

Patoloji Laboratuarları’na gelen örneklerin incelenmesi, örneklerin niteliğine, ek                         

işlem, tetkik gerekliliği veya rutin yoğunluğuna göre rapor edilme sürelerinde değişiklik 

olabilmektedir. Aşağıda verilen süreler mesai günlerini içerir. 

• Biyopsi incelemeleri    7 iş günü 

• Doku ve organ incelemeler                    7 iş günü 

• Sitolojik örnekler    3 iş günü 

• İntraoperatif frozen kesit                 20 dakika içinde rapor edilir. 

Özel işlemler için aşağıda belirtilen zamanlar eklenir. 

• Bir gece tespit etmek    1 iş günü 

• Dekalsifikasyon    1 iş günü 

• Yeniden örnekleme    1 iş günü 

• Yeni kesit      1 iş günü 

• İmmunhistokimya ve Histokimya  1- 2 iş günü 

• Bölüm içi konsültasyon    1 iş günü 

• Sitolojik örneklerden hücre bloğu yapma 2- 3 iş günü 

9. ÖRNEKLERİN UYGUN ŞEKİLDE TOPLANMASI ve TAŞINMASI 

1. Hekimi tarafından oryantasyonu gereken ve taze olarak Patoloji Laboratuarı’na getirilen veya 

özel takip solüsyonu gerektiren spesimenler dışındaki tüm spesimenler dokunun otolize 

olmaması için derhal hacminin 20 katı miktarda % 10’luk tamponadlı formalin içeren ağzı 

sıkıca kapanabilen taşımaya uygun kaplara konur. 

2. % 10’luk tanponlu formalin solüsyonu her sene alınan stok solüsyonun özelliklerine göre 

Patoloji Laboratuarı önerilerine uygun olarak sorumlu teknisyeni tarafından hazırlanır. 

3. Personel Patoloji Laboratuarı Sekreterliği’ne numuneyi kapalı ve güvenli bir taşıma çantası 

aracıyla getirir. 
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4. Kapların üzerine hastanın adı soyadı, kabul numarası ve doğum tarihi (gün, ay, yıl) içeren 

barkod yapıştırılır. 

5. Hastaya ait PL-FR-25 (Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu) hastanın hekimi 

tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra hastanın ismi, soyadı doğum tarihi (gün, ay, yıl) ve 

kabul numarasını içeren barkod yapıştırılır. 

6. Yukarıdaki üç madde tamamlandıktan sonra ameliyathane numuneleri her ameliyat sonrasında 

ameliyathane teknisyenleri tarafından ameliyathane sekreterliğine en geç 60 dakika içinde 

iletilir.  

7. Ameliyathanede toplanan tüm numuneler ameliyathane sekreterliğinde bulunan 

“Ameliyathane Numune Kayıt Defteri” ne, kayıt numarası, tarih, saat, hasta adı soyadı, 

kabul numarası, teslim alan ve teslim eden kişilerin adı ve numune adedi içerecek şekilde ilgili 

yerin sekreteri tarafından kaydedilmelidir. 

8. Ameliyathaneden İntraoperatif konsültasyon (frozen kesit) için gönderilecek dokular tespit 

solüsyonuna konmadan, doku bütünlüğünü bozmayacak kaplarda taze olarak gönderilmelidir. 

9. Patolojiden intraoperatif konsültasyon istenecek hastanın numuneyi Patoloji Laboratuarı 

Sekreterliği’ne PL-FR-25 (Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu)  doldurularak 

hastaya ait barkod yapıştırılmış olarak iletilir. 

10. İntraoperatif konsültasyon (frozen kesit) değerlendirilmesi için gönderilen numune Patoloji 

Laboratuarı Sekreteri’ne ameliyathane görevlisi tarafından teslim edilir. 

9.1. Ameliyathaneden Numunelerin Transferi 

a) Ameliyathanede, operasyon sırasında alınan yıkama materyalleri periton yıkamalar, vb. 

hastadan alındıktan sonra eşit miktarda %50’lik etil alkol ile karıştırılarak ve bekletilmeden 

gönderilir.  

b) Ameliyathane sekreterliğinde biriken numuneler görevli personel tarafından mesai saatleri 

içerisinde patoloji laboratuvar sekreterliğe getirilir.  

c) Numuneleri almadan önce barkod üzerindeki isimler, kabul numaraları kontrol edilir. 

Numunelerin üzerinde hastaya ait bilgilerin bulunduğu barkod olmalıdır. 

d) Ameliyathane defterinde hastaya ait numune sayısı ile alınan numune sayısı karşılaştırılarak, 

“Ameliyathane Numune Kayıt Defteri” imzalanıp ameliyathane personeline teslim edilir. 

e) Kayıt-kabul sekreteri tarafından,  numuneler sayılarak ve barkodları kontrol edilip teslim 

alınarak “Patoloji Laboratuarı Hasta Kayıt Defterine” kaydı yapılır. Her numune için 

patoloji kabul numarası verilir ve “Ameliyathane Numune Kabul Defteri”ne numunelerin 

karşısına verilen numaralar sekreter tarafından yazılarak, tarih ve saat de eklenerek imzalanır. 

PL-YD-02 Patoloji Laboratuarı Materyal Takip Kartı numuneyi getiren personele teslim 
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edilir. Aynı zamanda PL-FR-23 Materyalin Makroskopiye Aktarım Formu’ün sekretere 

ait kısmını doldurur. 

f) Kaydedilmiş numuneler, sorumlu personel tarafından işlem görmek üzere makroskopi 

odasında ilgili kişinin makroskopi kabinine PL-FR-23 Materyalin Makroskopiye Aktarım 

Formu doldurularak düzenli bir şekilde ve eksiksiz dizer. 

Frozen Numuneleri: 

g) İntraoperatif konsültasyon frozen kesit değerlendirilmesi için gönderilen spesmen görevli 

hizmetli tarafından bekletilmeden (en geç10 dakika) Patoloji Laboratuarı’na ulaştırılır. 

h) Numuneyi Patoloji Laboratuarı Sekreteri alır ve istem formuna patoloji bölümüne geliş 

saatini kaydeder. 

i) Görevli sekreter numuneyi nöbetçi asistan hekime haber vererek teslim eder. 

9.2. Hekim Tarafından Getirilen Numunelerin Transferi 

a) Patoloji Laboratuarı Sekreteri, gelen spesmenlerin üzerindeki barkodları PL-FR-25 Patoloji 

Sitoloji Materyal Gönderme Formu üzerindeki ile karşılaştırır. Spesmen sayısını kontrol 

eder ve spesmeni teslim alır. PL-YD-02 Patoloji Laboratuarı Materyal Takip Kartı teslim 

edilir. 

b) Hasta girişinden sorumlu sekreter tarafından spesmenin “Patoloji Laboratuarı Hasta Kayıt 

Defterine” kaydı yapılır. 

c) Kaydedilmiş spesmenleri sorumlu sekreter, işlem görmek üzere Makroskopi Odası’nda ilgili 

kişinin makroskopi kabinine PL-FR-23 Materyalin Makroskopiye Aktarım Formu 

doldurularak düzenli bir şekilde ve eksiksiz dizer. 

9.3. Klinik ve Polikliniklerden Sitolojik Numunelerin Transferi 

a) Tüm yayma preparatlar kırılmayacak şekilde gönderilir. Havada kurutulan veya sprey ile 

fikse edilen yaymalar preparat kutularında, alkolde fikse edilen spesimenler alkol ile dolu 

kapaklı kavanozlarla hastanın hekimi veya görevlendireceği sağlık personeli tarafından, 

numune taşıma çantasında, oda sıcaklığında, sallanmadan ve mekanik travmaya maruz 

bırakılmadan laboratuara ulaştırılır. Oda sıcaklığının aşıldığı durumlarda numune taşıma 

çantasına buz aküsü konulur. 

b) Vücut sıvıları hastadan alındıktan sonra en geç 30 dakika içinde Sitoloji Ünitesi’ne ulaştırılır. 

Sitoloji Ünitesi’ne saat 17:00’ye kadar ulaştırılamayan sıvılar buzdolabında + 2oC - +8oC de 

saklanır. Ertesi işgünü sabahı mesai saati başlangıcından en geç 30 dakika içinde laboratuara 

gönderilir. 

c) Hastaya ait klinik bilgiler hastanın doktoru tarafından PL-FR-25 Patoloji-Sitoloji Materyal 

Gönderme Formu eksiksiz doldurulduktan sonra sitolojik materyal üzerine hastanın adı 

soyadı, doğum tarihi gün, ay, yıl ve kabul numarasını içeren barkod yapıştırılır. 



 

 

 

PATOLOJİ LABORATUARI  

TEST REHBERİ 

 

Doküman No PL-RH-02 

Yayın Tarihi 22-07-2015 

Revizyon No 01 

Revizyon Tarihi 17.05.2017 

Sayfa No Sayfa 10 / 15 
 

 

9.4. Ayaktan Muayene olan Hasta/Hasta Yakını Tarafından Getirilen Numunelerin 

Transferi 

a) Patoloji materyal kabul sekreterliğine hasta\hasta yakını tarafından getirilen numune 

üzerindeki barkod, PL-FR-25Patoloji -Sitoloji Materyal Gönderme Formu üzerindeki 

barkod ile karşılaştırılır. Spesmen numune kabul sekreteri tarafından teslim alınır. PL-YD-02 

Patoloji Laboratuvarı Materyel Takip Kartı  teslim edilir.  

b) Hasta girişinden sorumlu sekreter tarafından spesmenin “Patoloji Laboratuarı Hasta Kayıt 

Defterine” kaydı yapılır. 

c) Kaydedilmiş spesmenleri sorumlu sekreter, işlem görmek üzere Makroskopi Odası’nda ilgili 

kişinin makroskopi kabinine PL-FR-23 Materyalin Makroskopiye Aktarım Formu 

doldurularak düzenli bir şekilde ve eksiksiz dizer. 

9.5. Poliklinikler ve Bağlı (Semt Plk.- Mevkii Ek Bina vb.) birimlerden getirilen Numunelerin 

Transferi 

a) Patoloji materyal kabul sekreterliğine görevli personel tarafından getirilen numune mesai 

saatleri içinde üzerindeki barkod, PL-FR-25 Patoloji Sitoloji Materyal Gönderme Formu 

üzerindeki barkod ile karşılaştırılır. Spesman numune kabul sekreterleri tarafından teslim 

alınır. Hizmet defteri/Tutanak ile teslim alınır. 

b) Hasta girişinden sorumlu sekreter tarafından spesmenin “Patoloji Laboratuarı Hasta Kayıt 

Defterine” kaydı yapılır. 

c) Kaydedilmiş spesmenleri sorumlu sekreter, işlem görmek üzere Makroskopi Odası’nda ilgili 

kişinin makroskopi kabinine PL-FR-23 Materyalin Makroskopiye Aktarım Formu 

doldurularak düzenli bir şekilde ve eksiksiz dizer. 

Numune Taşıma Çantası; 

✓ Ürün, patoloji örneklerini transfer etme amacına uygun olmalıdır.  

✓ Taşıma setinin, gövde ve üst kapağını kilitlemek amacıyla sağ ve solda olmak üzere iki adet 

kilitleme sistemi olmalıdır. Kilitleme sistemi sayesinde kendiliğinden açılmalar önlenmelidir. 

✓ Ürün, ısıya ve darbelere mukavemetli kalitesi yüksek orijinal plastik hammaddeden üretilmiş 

olmalıdır 

✓ Üstten taşıma kulplu olmalıdır. 

✓ Soğuk zincir taşımaya uygun olmalıdır. 

✓ İç yüzey temizliği kolay olmalıdır 

✓ Dış yüzey dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

✓ Yüzey dezenfektanlarıyla temizlenecek şekilde iç-dış pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır. 
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9.6. Konsültasyon İçin Gönderilen Parafin Bloklar Ve/Veya Hazır Camların Transferi 

Başka bir merkezde tanılanmış örneklerin merkezimize konsülte edilmek istenildiği taktirde : 

1. Hastanemiz ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarından gelen örnekler Patoloji laboratuarı 

sekreterliği tarafından HBYS istemi ve Konsültasyon Patoloji İstem Formu düzenlenmesi kayıt 

kabul biriminde tamamlanır. 

2. Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar aşırı ısı ve ışıktan muhafazalı kutular içinde 

gönderilir. 

3. Camlar oda ısısında gönderilir. Ancak kırılmayacak ve ışık almayaca kutular içinde transfer 

edilir. 

4. Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar ve camlar oda ısısında saklanabilir. 

9.7. Enfeksiyon Önlemleri 

➢   Tüm spesmenlere enfeksiyon taşıdığı düşünülerek yaklaşılmalıdır. 

➢   Tüm spesmen taşıma süresinde, materyal ile temas halinde olan herkes eldiven giymelidir. 

➢   Taşıma işlemi bittiğinde eldivenler çıkarılıp eller yıkanmalıdır. 

➢   Patoloji Laboratuarı’ndaki çalışanlar enfeksiyonlardan korunmak için hazırlanan EN-TL-32 

Laboratuar ve Kan Alma Üniteleri Temizlik Talimatı’ye uymalıdır. 

10. ÖN HAZIRLIK İŞLEMİ GEREKTİREN TESTLERE AİT BİLGİLER 

1. Kemik dokular ve sert kalsifiye dokular dekalsifikasyon işleminden geçirilmelidir. Bu süre 

örneğin özelliğine göre değişkenlik göstermekte ve ortalama 1-5 gün sürmektedir. Bu süre 

içerisinde sık sık kontrol edilerek kesilebilir hale geldiğinde işlem sonlandırılır. 

2. Lümenli organ ve dokular ile kistik dokular açılarak içi boşaltılmalı ve içeriği not 

edilmelidir. 

3. Büyük doku ve organ ile kitlelere daha iyi tespit olması için kesit atılmalıdır. 

4. Sitolojik sıvılar sitosantrifüj işlemine girmelidir. 

5. Frozen örneklerine ve tespit solüsyonsuz gönderilmiş lenfoid dokulardan imprint yayma 

yapılır. 

6. Çok kanlı doku ve organ örnekleri daha iyi tespit olması için sık aralıklarla( 2 saatte bir 

gibi ) tespit solüsyonları değiştirilir. 

11. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ 

Protokol numarasının önünde doku ve organ numuneleri için B, sitolojik numuneler için S, 

frozen numuneleri için F ve konsültasyon numuneleri için K harfi bulunur. Hastanın 

protokol numarası materyalin laboratuara kabulünden itibaren hastayı tanımlamaktadır, 

Raporlar rapor yazma sekreterleri tarafından, onlara teslim edilen istem formlarında yazan bilgilere 

göre bilgisayarda otomasyon sistemi üzerinde yazılır ve iki nüsha halinde yazıdan çıktı alınır. Bu 

iki nüsha istem formuna iliştirildikten sonra ilgili doktora teslim edilir. İlgili doktor asistan doktor 
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ise raporları okur, gerekli ise düzeltmeleri yaparak tekrar sekretere verir, son kontrolden sonra 

imzalara ve rutin uzmanına verir. Rutin uzmanı raporları okur, gerekli ise düzeltmeleri asistan 

doktora verir veya sekretere yaptırarak raporu son haliyle imzalar ve sonuç verme sekreterine verir. 

PL-TL-10 (İntraoperatif Konsültasyon(Frozen Section) Talimatı)’a uygun olarak yapılır. 

Sonuç verme sekreteri, raporların bir nüshasını ayaktan gelen hastanın kendisi PL-LS-06 (Patoloji 

Raporu Teslim Edilecek Kişi Listesi)’da belirttiği yakınına  / klinik doktoruna vermek üzere 

dosyalar, birer nüshasını ise laboratuar arşivine kaldırılmak üzere arşiv görevlisine verir. 

Ek Rapor: İncelenen ve sonuçlanan bir materyalin herhangi bir nedenden dolayı tekrar 

incelenmesi ve yeni inceleme sonucu mevcut rapora ek bilgiler ilave edilmesi gerekebilir. Ek 

bilgiler mevcut raporun en alt kısmına “EK RAPOR-RAPORLAMA TARİHİ” yazısının devamına 

yazılarak yeni bir rapor şeklinde aynı biyopsi kodu ile tanımlanır. 

12. PATOLOJİ LABORATUARINDA NUMUNE KABUL VE RED KRİTERLERİ 

12.1. PATOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ 

12.1.1. Biyopsi Numuneleri 

a. Poliklinikten gönderilen biyopsi materyalleri, doku hacminin en az 10 katı 

büyüklüğünde %10’luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı kapalı şişe veya 

kaplarda olmalıdır. 

b. Organ rezeksiyon numuneleri ise geniş ağızlı plastik kaplara konulmalı ve üzerini 

tamamen kaplayacak şekilde tespit solüsyonu ilave edilmelidir. Bu numuneler tespit 

olduktan sonra dokuların çıkarılmasına engel olacak dar ağızlı kaplara kesinlikle 

konulmamalıdır. Tercih edilen tespit solüsyonu %10’luk formalindir.  

c. Otolizin önlenmesi için hastadan alınan numuneler, ameliyatın sonuna kadar 

beklenilmeden hemen tespit solüsyonuna konulmalı ve en kısa sürede patoloji 

laboratuarına ulaştırılmalıdır. 

d. Numunelerin bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmamalı, numune hastadan alındığı biçimde 

kaba konulmalıdır. Hastanın farklı vücut bölgelerinden alınan biyopsiler farklı kaplara 

konulmalı ve karışıklığı önleyecek şekilde  bu lokalizasyonlar belirtilmelidir. 

e. Numune kabının kapağı solüsyonun sızıntısını engelleyecek şekilde uygun olarak 

kapatılmalıdır.  

f. Numune kabı uygun şekilde etiketlenmelidir. PL-FR-25 ( Patoloji-Sitoloji Materyal 

Gönderme Formu) eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Formda; Hastanın protokol 

numarası, ad-soyad, doğum tarihi (gün/ay/yıl), numunenin alındığı organ, alınış 
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şekli ile hastanın kullandığı ilaçlar, gördüğü tedaviler (operasyon, radyoterapi ve 

kemoterapi, hormon tedavisi vb) varsa önceki patolojilerin sonuçları, klinisyence 

tanıya yardımcı olacağı düşünülen laboratuar ve radyolojik incelemelerin 

sonuçları gibi klinik bilgiler ve klinik ön tanı, numuneyi gönderen doktor ve 

çalıştığı birim mutlaka yazılmalıdır. 

g. Otomasyon sisteminde istem yapan doktor tarafından hastaya ait tanıya yardımcı klinik 

öykü ve fizik muayene bulguları, sonuçları, ön tanı, daha önceki patoloji tanıları, 

materyalin alınma lokalizasyonu belirtilmelidir. 

h. Biyopsi şişeleri hasta/hasta yakını tarafından bekletilmeden teslim edilmelidir. 

i. Dokuların konulduğu kapların üzerindeki barkot/etiketleri kap üzerinden kolayca 

ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle üzerinde silinme olmayan türden olmalıdır. 

j. Numunenin alındığı gün; eğer mesai saati dışında alınmış ise bir sonraki iş günü 

sabahında patoloji laboratuarına ulaştırılmalıdır. 

k. Biyopsi kabul işlemi tamamlanan hastalara ya da hastane personeline hastaya 

ulaştırılmak üzere kayıt kabul görevlisi tarafından PL-YD-02 (Patoloji Laboratuarı 

Materyal Takip Kartı) verilir. 

12.1.2.Sitolojik Numune 

a. Servikovaginal smearlerde alınan numuneler lama yayıldıktan sonra bekletilmeden (ilk 

10 saniye içerisinde) ya % 95’lik alkolde ya da saç spreyi ile fiske edilmelidir. 

b. Sitolojik materyaller ise uygun enjektör veya tüplerde, etiketlenerek bölümümüze, 

servis postası, hasta/hasta yakını tarafından en kısa sürede (1 saat içinde) teslim 

edilmelidir. 

c. Vücut boşluklarından elde edilen sıvılar saklama kabı içerisinde hemen patoloji 

laboratuarına ulaştırılmalıdır. 

d. Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 °C’de buzdolabında saklanmalıdır. 

e. İdrar sitolojisi yukarıda belirtilen şartlarda gönderilmesinin yanı sıra alkolle tespit 

edilip, edilmediği özellikle belirtilmelidir. 

f. Eğer hemen gönderilemeyecekse buzdolabında +4 derecede saklanmalıdır. 24 saati 

geçen gecikmelerde sitolize bağlı olarak patolojik inceleme sonuçlarının yetersiz 

olabileceği unutulmamalıdır. 

g. İnce iğne aspirasyon numuneleri ya temiz bir saklama kabı içerisinde bekletilmeden 

hemen ya da rodajlı lamlara püskürtülerek başka bir lam ile periferik yayma hazırlar 
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gibi ince olarak yayılıp % 95’lik alkol içinde 10 dakika süre ile tespit edildikten sonra 

patoloji laboratuarına ulaştırılmalıdır. 

h. PL-FR-25 ( Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu) eksiksiz şekilde klinik 

doktoru tarafından   doldurularak gönderilmelidir. 

12.1.3.Frozen Numuneleri 

a. Frozen; makroskobik değerlendirme, imprint yöntemleri ile yapılmaktadır.  

b. Frozen işlemini takiben yapılan ameliyat sonucu hastadan alınan numune en kısa 

sürede PL-FR-25 ( Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu) üzerinde frozen 

yapıldığına dair not ile patoloji laboratuarına gönderilmelidir. 

c. Frozen incelenmesi istenen olgular bir gün önce ya da o günün sabahında ilgili 

klinik tarafından patoloji sekreterliğine bildirilmelidir.  

d. Numune alındıktan hemen sonra acilen PL-FR-25 ( Patoloji-Sitoloji Materyal 

Gönderme Formu) eksiksiz şekilde doldurularak laboratuara ulaştırılmalıdır.  

e. Numune formalin ya da başka bir fiksatif içerisine kesinlikle konulmamalı 

hatta temas bile ettirilmemelidir.  

f. Frozen için gönderilen doku küçük ise kurumasını engellemek amacıyla serum 

fizyolojik ile ıslatılarak gönderilebilir. 

g. Frozen işlemini takiben yapılan ameliyat sonucu hastadan alınan numune en kısa 

sürede PL-FR-25 ( Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu) üzerinde frozen 

yapıldığına dair not ile patoloji laboratuarına gönderilmelidir. 

h. Fiksatif içerisinde gönderilen spesimenler red edilecektir. Reddedilen 

materyaller rutin takip işlemine alınır. 

i. Tüm materyaller; numuneyi teslim edecek eleman (personel) tarafından, 

numune taşıma çantasında (numune kapları ve numune çantasının ağzı kapalı 

olarak) oda sıcaklığında, sallanmadan ve mekanik travmaya maruz 

bırakılmadan taşınır. Oda sıcaklığının aşıldığı durumlarda numune taşıma 

çantasına buz aküsü konulur. 
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12.2. PATOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEK RET KRİTERLERİ 

1. İstem formunda hasta adı ve soyadı, servis bilgileri, doktor kaşe ve imzasının 

olmaması, 

2. Hastaya ait klinik bilgi olmaması, 

3. Otomasyon sisteminde istemin olmaması veya eksik olması (ön tanı, klinik bulgu, 

var ise önceki patoloji tanısı, vb.) 

4. Otomasyon sisteminde istemin olmasına rağmen numunenin gönderilmemesi 

5. Materyallerde isim ve dosya numarası yazmaması, 

6. Materyallerde  yanlış isim ve barkodun bulunması, 

7. Materyalin patoloji-sitoloji istem formu dışında bir dökümhan ile gönderilmesi, 

8. Konsültasyon materyalinde preparata ait patoloji raporunun olmaması, 

9. Lokalizasyon belirtilmemesi, 

10. Yetersiz %10’luk formaldehid içinde gönderilmesi, 

11. Frozen istenen dokuya formaldehid konması, 

12. Frozen-immünofloresan materyallerinin uygunsuz gönderilmesi 

13. Uygunsuz kaplarda gönderilmesi, 

14. Materyal üzerinde yazan lokalizasyon ve tanı ile sistemdeki ve istem kâğıdındaki 

tanı ve lokalizasyon yerinin aynı olmaması, 

15. Gönderilen materyalin içinde bulunduğu kabın kapağına sıkışmış olması, 

16. Gönderilen kaplarda doku bulunmaması, 

17. Sistemde hastaya ait bir ya da birden fazla istem yapılmasına rağmen materyalin 

bölüme bir saat içinde gelmemesi ret nedenidir. 

18. SUT kurallarına uymamak. 

13. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

• Patoloji-Sitoloji Materyal Gönderme Formu PL-FR-25 

• Patoloji Laboratuarı Materyal Takip Kartı PL-YD-02 

• Numune Toplama ve Taşıma Talimatı PL-TL-05 

• Patoloji Laboratuarı Kabul Edilmeyen Materyal Takip Formu PL-FR-29 

•    Laboratuar ve Kan Alma Üniteleri Temizlik Talimatı EN-TL-32 

•    Materyalin Makroskopiye Aktarım Formu PL-FR-23 

• Ameliyathane Hasta Kayıt Defteri 

• Patoloji Laboratuarı Hasta Kayıt Defteri  

 


