
 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına gelen numunelerin alınması, taşınması, laboratuvara doğru kabulü, 

çalışılması, dağıtımı ve saklanmasına ilişkin yöntemleri belirlemektir.  

2.0  KAPSAM 

Patoloji Laboratuvarı hekimi, laboratuvar teknisyeni, ameliyathane, poliklinikleri ve diğer çalışanları ve Patoloji   laboratuvarı 

bulunmayan ilçe devlet hastanelerini  kapsar.  

       3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Patoloji Laboratuvarı Sorumlu Hekimi ve Laboratuvar Teknisyeni sorumludur. Diğer  birimler işleyişlerini bu 

prosedüre göre düzenlemekle sorumludur. 

5.0 TANIMLAR 

6.0 FAALİYET AKIŞI  

Patoloji Laboratuvarı Düzen Ve İşleyişi 

1. Patoloji laboratuvarında gündüz mesai saatleri (08:00-17:00) içinde hizmet verilir ve bu saatler arasında poliklinik, 

ameliyathane ve çevre hastanelerden materyal % 10’luk formaldehit içinde kabul edilir. Mesai saati dışındaki alınan 

numuneler %10’luk formaldehit içinde bekletilip, mesaide görevli personel tarafından patoloji laboratuvarına Biyopsi 

teslim formu ile teslim edilir. 

2.Laboratuvarın sıcaklık ve nem takibi yapılır.  
3. Laboratuvarda bulunan sıcaklık takibi gerektiren etüv, su banyosu ve buzdolabının sıcaklık takibi yapılır.  

4. Doku takip cihazının solüsyonları, işleme alınan kaset miktarına göre düzenli olarak değiştirilir.  
5. Kesit havuzunun günlük temizliği yapılır ve suyu her gün yenilenir.  

6. Boyama cihazının boyaları, yoğunluğa göre belirli aralıklarla yenilenir. Solüsyon kapları dezenfekte edilir.  
7. Preanalitik, analitik ve post analitik süreçte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları geliştirilir.  

Preanalitik süreçte 
1- Hasta kaydı ve hizmet girişi doğru ve eksiksiz yapılır,  

2- Materyal uygun büyüklükte, yeterli miktarda fiksatif içeren kap içerisinde, üzerinde hastanın adı, soyadı ve 

protokol numarasının yazılı olduğu etiketle gönderilir.  
Analitik süreçte  

1- Laboratuvar cihazlarının yönetimine ilişkin düzenleme ve cihaz kullanım talimatına göre hareket edilir 

2- Doku takip cihazının solüsyonları zamanında değiştirilir.  

Postanalitik süreçte; Rapor yazımı ve onayının kontrolü yapılır.  
 Laboratuvar güvenlik rehberi bulunur. Bu rehberde laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kurallar, 

kullanılan kimyasal maddelere karşı alınması gereken tedbirler, yangına karşı alınması gereken 
önlemleri elektrik güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler yer alır.  
 Laboratuvar güvenliği, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili olarak çalışanlara eğitim verilir.  

 Laboratuvarda uçucu kimyasal maddelere karşı önlemler alınmıştır.  

Laboratuvarda makroskobi kabini kullanılır  

   Uçucu kimyasal maddelere karşı havalandırma sistemi bulunur.  

 Kapalı sistem doku takip cihazı kullanılır.  

 Histokimyasal boyama kitleri ve sıvı halde gönderilmiş sitolojik materyaller buzdolabında muhafaza edilir 

ve  buzdolabının sıcaklık takibi yapılır.  

 Laboratuvar çalışanları önlük, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanı kullanır. Bu 

ekipman çalışma alanında ulaşılabilir alanlarda bulundurulur ve kullanım hakkında çalışanlara eğitim 

verilir.  

 Tıbbi cihazların yönetimine ait düzenleme bulunmaktadır.  Tıbbi cihazların bakım, ayar ve 

kalibrasyonlarına yönelik plan bulunur ve gerekli uygulama yapılır.  
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Laboratuvar Kuralları  

  Laboratuvarda önlükle çalışılmalı, biyopsi ve sitoloji materyallerinin makroskobik işlemi sırasında kişisel 

koruyucu ekipmanlar giyilmelidir.  
  Laboratuvar ortamında yiyecek içecek bulundurulmamalıdır.  
  Temizlik ve laboratuvar düzenine uyulmalıdır. Kullanılan malzemeler yerine kaldırılmalıdır.  

 

 Kimyasal maddelere direkt olarak dokunulmamalıdır. Solumaktan kaçınılmalıdır. Bu tür maddeler açıkta  
bırakılmamalı, kullanıldıktan sonra kapağı hemen kapatılmalıdır. Çalışma sırasında eldiven kullanılmalı ve 
sonrasında eller yıkanmalıdır 

 Özelliğini yitiren solüsyonlar yenileriyle değiştirilmeli, tarihi geçmiş olanlar kullanılmamalıdır.  

 Yanıcı ve tahriş edici maddelerin cilt ya da göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı ve görevlilere haber 
verilmelidir.  

 Cihazlar özenle kullanılmalı, her cihazın kullanım talimatına göre hareket edilmelidir.  

 Hijyen şartlarına mutlaka uyulmalıdır. Özellikle materyallerin makroskobi aşamasında hazırlanması  
sırasında enfeksiyon riskinin olduğu unutulmamalı, önlük, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Şüpheli 
temas yada yaralanma durumunda uygun antiseptiklerle yıkama yapılmalı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanına 
danışılmalıdır.  

 Tüm aşamalarda dikkat, özen ciddiyet ve hassasiyet gösterilmelidir.  

Numune gönderen birimler ; Ameliyathane ve polikliniklerden alınan numuneler ve anlaşmalı olduğumuz Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi, Dalaman Devlet Hastanesinden gelen numuneler. 

Numunenin Tespiti, Transferi ve  Kabulü 

 Patoloji laboratuvarında gündüz mesai saatleri (08:00-17:00) içinde hizmet verilir ve bu saatler arasında poliklinik, 

ameliyathane ve çevre hastanelerden materyal % 10’luk formaldehit içinde kabul edilir. Mesai saati dışındaki alınan 

numuneler %10’luk formaldehit içinde bekletilip, mesaide görevli personel tarafından patoloji laboratuvarına Biyopsi 

teslim formu ile teslim edilir. 

 Ameliyathaneden alınan materyal, ameliyathane personeli, polikliniklerden alınan materyal, sağlık personeli,  diğer  

hastaneden gelen materyaller, hastane  görevlileri  tarafından laboratuvara ulaştırılır.  

 Gelen sitoloji ya da biyopsi materyalinin bulunduğu kap üzerinde mutlaka hastanın adı soyadı ve protokol numarası 

bulunmalıdır. Materyal uygun kap içerisinde, % 10 luk formaldehit içerisinde ve oda ısısında gönderilmeli, kapağı 

sıkıca kapatılmış olmalıdır.  
 Patoloji tetkik istek formunda hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, protokol numarası, sorumlu doktorun ismi,  

tanıya yardımcı klinik öykü ve fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları, ön tanı ve önceki patoloji tanıları yer 

almalıdır.  

 Materyal laboratuvar görevlisi tarafından form ile imza karşılığı teslim alınır. İstek formundaki bilgiler kontrol edilir. 

Materyal üzerindeki ve istek formundaki bilgilerin uygunluğu belirlendikten sonra sırasıyla geliş tarihi, saati, gönderildiği 

birim ve materyalin alındığı lokalizasyonu bildirilerek kayıt defterine ve HBYS ‘ye kaydedilir ve numaralandırılır. Aynı 

numara materyalin gönderildiği kutunun üzerine de yazılır. Bu numara laboratuvarla ilgili tüm süreçlerde aynı olmalıdır.  

 Sonuç tarihi, hastaya numunenin alındığı zaman hekim/hemşire tarafından sözlü olarak iletilir. Aynı zamanda patoloji 

sonucu çıktığına dair SMS ile de bilgilendirme yapılır. Materyalin durumuna göre ön hazırlık (kemik dokusunun asitte 

bekletilmesi, büyük dokuların uzun sürebilecek fiksasyonu gibi) ve özel işlem  (histokimyasal boyama) 

gerektirebilecek durumlar sözel olarak belirtilmelidir.  

 Hizmet girişi laboratuvar  ve poliklinik görevlisi tarafından bilgisayarda yapılır.  

 Sitolojik materyallerin sonuçları, 20 (yirmi) iş gününde; endoskopik biyopsi, küçük ve insizyonel biyopsi sonuçları 

20(yirmi) iş gününde; kemik rezeksiyonu sonuçları 40 (kırk) iş gününde; kemik rezeksiyonu dışındaki rezeksiyon 

örnekleri ve kemik biyopsi sonuçları, 40(kırk) iş gününde verilir.  Malignite ön tanısı olan biyopsilere öncelik tanınır.  

       Örnek alımı ve transferi ile ilgili kurallar:  

Örnekler uygun şekilde alınmalı ve transfer edilmelidir.  

örnek alım kuralları:  

 Doğru örneğin seçilmesi  

 Örneğin doğru alınması  

 Örneğin yeterli miktarda olması  
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 Cerrahi olarak çıkarılan tümöral ya da kistik lezyonların bütünlüğü korunarak ve açılmadan, tamamının    

laboratuvara ulaşması  

 İncelenmesi istenen cerrahi sınırların işaretlenmesi ve bilgilerin istem kağıdına tam yazılması. Sağ sol 

ayrımı olan  organların (meme,  tiroid, böbrek,  tuba  overler..gibi)  lokalizasyon bölgelerinin işaretlenmesi ve 

istem kağıdında belirtilmesi  

 Aynı hastaya ait çoklu biyopsilerin numaralı kaplara ayrı ayrı konularak alındığı lokalizasyonun istem 

kağıdında  belirtilmesi.  

 Alınan cerrahi materyal ya  da  biyopsilerin  yeterli  miktarda  tespit  solüsyonu(% 10’ luk formaldehit) 

içeren kırılmaz sızdırmaz sağlam kapaklı kaplara konması, kirli kapaksız yada çatlamış kapların tercih 

edilmemesi  

 Lama yayılarak gönderilen sitoloji örneklerinden vaginal smearlerin % 95 lik alkolde hemen tespiti diğer  

sürüntülerin havada kurutularak en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılması. Sitolojik lamların kırılmayacak  

şekilde  paketlenerek  ya  da  lam  kutuları  ile  laboratuvara gönderilmesi.  

Örnek  transferi   

 Klinikte  uygun  şekilde  alınıp  hazırlanan  örneklerin,  düzgün  bir  şekilde etiketlenerek (istem kağıdı ve 

materyal kabında aynı hastaya ait olduğunu belgeler işaretleme) personel ile kırılmadan dökülmeden en kısa 

zamanda laboratuvara ulaşması sağlanmalıdır.  

Hemen gönderilemeyen vücut sıvılarının öylece, dokuların ise tespit solusyonu içinde buzdolabında +4 

derecede muhafaza edilerek en kısa zamanda laboratuvara ulaşması sağlanmalıdır. Özellikle vücut sıvıları 

içindeki hücreler sitolize  olabileceğinden  alınır  alınmaz  hızlı  bir  şekilde  transferi önemlidir.  Örnek 

kapları uygun şekilde etiketlenmelidir  

 Kaptaki  materyalin  istem  kağıdında  adı  bulunan  hastaya  ait  olmasına  azami  dikkat gösterilmeli her 

ikisine de aynı anda aynı etiket yapıştırılmalıdır.  

 Etiketlerdeki bilgiler silinmiş yırtılmış karalanmış olmamalı okunaklı olmalıdır  

 Etiketlerde en az hasta adı soyadı, başvuru numarası ve materyal alım tarihi belirtilmiş olmalıdır. Etiket 
örnek kabının yan yüzüne yapıştırılmalıdır 

ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ 

Patoloji laboratuvarı örnek kabul kriterleri 

Gelen Numuneler Uygun Koşullarda Laboratuvara Ulaşmalıdır:   Örnekler, istenen tetkiklerin neler 

olduğuna bağlı olarak belirli koşullarda taşınmış olmalıdır. Laboratuvarda taze dokuya uygulanan tetkikler 

dışında kalan her bir doku örneği, % 10’luk formalin solüsyonuna konularak gönderilir.  

Sıvı materyaller alındıktan sonra bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır. Hemen gönderilemiyorsa 

buzdolabında saklanmalı ve mümkün olan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

İnce iğne aspirasyonları lam üzerine yayıldıktan sonra herhangi bir tespit solüsyonuna konmadan havada 

kurutularak gönderilir.  

Vaginal smearler sürüntü lama uygulandıktan hemen sonra  %  95’lik alkol ile tespit edilerek gönderilmelidir. 

Uygun Numune kabı: Biopsi materyalleri uygun bir kap içerisine konmalıdır. Bu kap, ağzı geniş, cam,  plastik 

yada metalik maddeden, ve sıvı sızdırmaz özellikte, materyalin en az 10 katı hacme sahip olmalı içerisindeki 

tespit solüsyonu materyalin en az 10 katı   hacminde olmalıdır. Kabın kapağı solüsyon sızıntısını önleyecek 

şekilde sağlam ve kapalı olmalıdır. 

Kimliklendirme (Doğru Barkot): Kap üzerine hasta kimliğinin veya kodlamasının açık ve silinmez şekilde 

yazıldığı bir etiket konmalıdır. Bu bilgiler kontrol edilerek numuneler teslim alınır.  

İstem kağıdı: Her bir materyal, bir istem kağıdı doldurularak gönderilmelidir. İstem kâğıdında  

belirtilen materyal ve gönderilen örnek uyumlu olmalıdır. İstem kâğıdında aşağıdaki bilgiler mutlaka yer  

almalıdır;  

 Hasta adı soyadı,  

 Yası, cinsiyeti,  

 Dosya veya barkod  numarası,  

 İstem tarihi ve saati,  

 İstemi yapan hekimin adı, soyadı bölümü, 
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 Örnek türü, 

 Örneğin alındığı vücut bölgesi, 

 Örneğin alındığı tarih ve saat,  

birden çok örneği: Aynı hastaya ait birden fazla materyal var ve ayrı kaplarda gönderiliyorsa, her bir kapta 

hasta kimliği bilgileri ve doku kimliği mutlaka yer almalıdır. Her bir kap numaralandırılmalı ve hangi 

numaralı kapta hangi materyalin bulunduğu ile ilgili yeterli açıklama istem kağıdında belirtilmelidir. 

Gönderilen materyal sayısı istem kağıdı bilgisi ile uyumlu olmalıdır.  

İşaretleme: Klinisyen tarafından materyale (özellikle cerrahi sınır ve lokalizasyon gösteren) ekler 

konulmuşsa bu durum istem kağıdında mutlaka belirtilmiş ve açıklanmış olmalıdır.  

Bulaşıcı hastalık bilgileri: Bulaşıcı hastalığı olan hastaya ait materyaller gönderilirken duruma ait  

uyarı yazısı büyük harfle ve dikkat çekecek biçimde hem istem formuna hem de kap üzerine yazılmış  

olmalıdır.  

Hazır parafin blok yada cam örnekler:  Tekrar  değerlendirilmek  veya  histokimyasal inceleme gibi 

ilave işlem yapılmak üzere laboratuvara ulaştırılan hazır parafin blok veya   hazır lam gibi materyaller 

mutlaka daha önceden aldıkları patoloji raporu ile birlikte laboratuvara ulaştırılmalı, rapor bilgileri ile 

materyal bilgileri uyumlu olmalıdır. 
PATOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK RET KRİTERLERİ 

 Patoloji ve/veya sitoloji istem formunun bulunmaması  

 Gönderilen materyalin istem kağıdında ismi bulunan hastaya ait olup olmadığı hakkındaki şüpheli  

    bir durum ya da istem formu bilgilerine uyumsuz materyal gönderilmesi  

 Kap içinde doku bulunmaması  

 Patoloji ve/veya sitoloji istem formunun tam olarak doldurulmamış olması ve formda klinisyen  

     imzasının olmaması  

 İstem formundaki barkod ile kap üzerindeki barkod bilgilerinin birbiriyle uyuşmaması  

 Biyopsi ve ameliyathane materyalinin tespit solüsyonu (% 10 luk formaldehit) konmadan ya da  

     serum fizyolojik içinde gelmesi yada materyali örtecek şekilde olmaması  

 Materyalin büyüklüğüne uygun kapta gönderilmemesi  

 Bir   kavanozda birden fazla ekzisyon materyalinin birlikte konulmuş olması  

 Aynı hastanın birden çok sayıdaki örneklerinde kap üzerinde ve istem kağıdında lokalizasyon bilgi ve    

numaralarının bulunmaması  

 Sitolojik  materyallerden  serviko vajinal  yaymaların  alkol  fiksasyonlu (özel  alkollü  spreyler  ile kaplanmış 

veya  direkt alkol içinde) olmaması 

 Gönderilen yayma preparatların mikroskopik değerlendirmeye engel olacak şekilde kırılmış  

olması  

 Alındıktan sonra uzun süre, uygun olmayan şartlarda bekletilerek laboratuvara ulaştırılan vücut sıvısı örnekleri  

(lama yayılmamış olanlar) 

 Hazır parafin blok veya lam gönderilmesi halinde, materyalin daha önceki patoloji raporunun ekte  

    bulunmaması ya da rapor bilgileri ile materyal bilgilerinin uyumsuz olması Otolize ve nekrotik dokular 

       Makroskobik Değerlendirme 

Biopsi Materyalleri  

1. Gelen biyopsi materyallerinin makroskobisi patoloji uzman doktoru tarafından laboratuvar görevlisinin 

yardımı ile alınır.  

2. Makroskobik değerlendirme makroskobi rehberi doğrultusunda yapılır ve gerekli parçalar alınır.  

3. Kasetlenen doku parçaları formaldehit dolu kavanozda biriktirilir ve gün sonunda doku takip cihazında 

işleme alınır.  

4. İşlemden geçen dokular ertesi sabah laboratuvar görevlisi tarafından bloklanır.  

5. Bloklanan dokular laboratuvar görevlisi tarafından sırasıyla kesilir, H&E boyası ile boyanır, kapatılır.  

Sitoloji Materyalleri  
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1. Hazır yayılmış olarak gelen sitolojik materyaller (lam üzerine yayılmış olarak bekletilmeden 

laboratuvara gelen servikovaginal smear, fırçalama, ince iğne aspirasyon biopsisi, meme başı yaymaları 

gibi) KK Ekipmanlı laboratuvar görevlisi tarafından ile boyanır.  

2. Sıvı halde gelen materyaller (idrar, bronş aspirasyonu ve balgam gibi) direkt yayma veya santrifüj sonrası  

yayma olarak hazırlanır. Santrifüj sonucu oluşan çökelti çoksa hücre bloğu oluşturmak üzere doku takibi 

işlemine alınır.  

3. Boyanan servikovaginal yaymalarda PAP, diğer yaymalarda giemsa ile elde boyanır ve kapatılır.  

       Mikroskobik Değerlendirme  

1. Hazırlanan doku kesitleri ve sitolojik yaymalar patoloji uzman doktoru tarafından mikroskobik olarak 

incelenir.  

2. Mikroskobik inceleme sırasında doku takibi, kesit, boyama ya da kapatma aşamalarında sorun olduğu 

düşünülüyorsa düzeltici çalışmalar yapılır.  

3. Gereken durumlarda patoloji uzmanının isteği doğrultusunda, laboratuvar görevlisi tarafından, kontrol 

çalışması yapılarak histokimyasal boyama işlemi uygulanır.  

Histokimyasal Boyama Yöntemleri 

Laboratuvarımızda Histokimyasal boyama yapılmaktadır. Histokimyasal boyama manuel olarak 

yapılmaktadır. Histokimyasal boyama her boyaya göre farklı yöntemlere yapılmaktadır. Bu yöntemler aşağıda 

belirtilmektedir.  

HİSTOKİMYASAL BOYAMADA POZİTİF KONTROL DOKULARI  

1-  Müsikarmin: İnce barsak.  

2-  PAS: Karaciğer veya iskelet kası.  

3-  Alcian Blue: İnce barsak, apandiks, kolon.  

4-  Retikülin: Karaciğer veya lenf nodu.  

5- Masson trikrom: Deri, akciğer, mide, barsak.  

6- Kongo red: (Amiloidli doku), böbrek.  

7-  Kristal viyole: (Amiloidli doku), Böbrek  

SİLVER İMPREGNATİON(RETİKÜLİM) KİMYASALLAR  

A-Potassium permanganate solution18 ml 

B-Acid activation buffer 18 ml 

C-Oxalic acid solution 30 ml 

D-Ferric ammonium sulphate solution 30 ml 

E-Ammoniacal silver solution 30 ml 

F-Neutral formalin solution 30 ml 

G-Sodium hyposulphite fixing soluiton 30 ml 

KULLANIM METODU  
1.  Kesiti distile edilmiş su içine alın.  
2.  Kesite 5 damla kimyasal A ve 5 damla kimyasal B koy: tesir/etkileşim için 5 dakika bırakın/bekletin.  

3.  Slaytı distile su içinde yıkayın.  

4.  Kesite 10 damla kimyasal C'den koyun: tesir/etkileşim için 3 dakika bırakın/bekletin.  
5.  Distile su içinde iki kez yıkayın.  

6.  Kesite 10 damla kimyasal D koyun:  tesir/etkileşim için 3 dakika bırakın/bekletin.  
7.  Distile su içinde iki kez yıkayın.  

8.  Kesite 10 damla kimyasal E koyun: tesir/etkileşim için 3 dakika bırakın/bekletin distile su içinde yıkayın.  
9.  Kesite 10 damla kimyasal F koyun: tesir/etkileşim için 5 dakika bırakın/bekletin.  

10. Distile su içinde iki kez yıkayın.  
11. Kesite 10 damla kimyasal G koyun: tesir/etkileşim için 5 dakika bırakın/bekletin.  
12. Musluk suyunda 5 dakika yıkayın.  

13. Artan alkol içinde suyunu çıkarın/suyunu alın; ksilen ve maunt (mount) içinde temizleyin.  
CONGO RED (AMYLOID İÇİN) KİMYASALLAR  

A-Congo Red buffered solution  
B-Basic fixing buffer  

C-Alcoholic differentiation buffer  
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D-Mayer's Hematoxylin 
KULLANIM METODU 

1.  Kesiti distile edilmiş su içine alın.  
2.  Kesite 10 damla kimyasal A koy: tesir/etkileşim için 15 dakika bırakın/bekletin.  

3.Yıkamaksızın slaytı akıt/süzdür ve kesite 10 damla kimyasal B koy: tesir/etkileşim için 30 dakika  
    bırakın/bekletin.  
4.  Distile su içinde çalkalayın.  

5.  Kesite 10 damla kimyasal C koyun: tesir/etkileşim için 2 dakika bırakın/bekletin.  
6.  Akan musluk suyu altında 5 dakika yıkayın.  

7.  Kesite 10 damla kimyasal D koyun: tesir/etkileşim için 5 dakika bırakın/bekletin.  
8.  Distile su içinde çalkalayın.  

9.  Akan su altında 10 dakika için mavileştirin.  

        10. Artan alkol içinde suyunu çıkarın/suyunu alın; ksilen ve maunt (mount) içinde temizleyin.  
ALCIAN YELLOW TOLUIDINE BLUE ÇALIŞMA YÖNTEMİ  

Kesitleri distile sudan geçir.  

Tolvidıne Blue 3 dakika beklet, 

Saf sudan geçir, 

Alkollerde dehidrate et, xylene ile temizle ve mounting mediıum ile kapa  

PAP BOYAMA  

Alkolde fikse olmuş dokuları yıka  
Hematoksilen boyada 2 dakika  
Çeşme suyunda yıka  

Asit alkole daldır çıkar  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar)  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar)  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar)  

Orange-ge boyada 2 dakika  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar)  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar)  

EA-50 BOYADA 2 DAKİKA  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar)  

Alkolde yıka (en az 10 defa batır çıkar) ,  

Raporlama ve Arşivleme 

1. İncelenen materyale ait raporda hastanın adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı, protokol numarası, patoloji numarası, 
TC kimlik numarası, adresi, gönderilme ve raporun çıkış tarihi, gönderen klinik ve doktorun adı, materyalin 
alınma şekli ve yeri belirtilir. Klinik özet, ön tanı ve önceki patoloji tanıları yer alır. Makroskobik tarif, 
alınan parçaların miktarı, gerekli durumlarda mikroskobik açıklama yazılır. Tanı, yorum ve yapılan özel 
boyalar belirtilerek ilgili patoloji uzmanının adı yazılır. Raporlar ve elektronik kayıtlar yedekleme ile birlikte 
süresiz arşivlenir. 

      2. Rapor sekreter tarafından bilgisayarda yazılır, patoloji uzmanı tarafından kontrol edilir. Onay verilir,             

       sistemden ilgili birimden çıkartılır. 
3. Panik tanı değerleri belirlenir. Gerekli durumlarda ilgili hekim bilgilendirilir.  

4. Çıkan raporlar hasta veya yakını tarafından belirtilen tarihinde alınır.  
5. İleri tetkik gereken materyallerin blok ve/veya lamları hasta veya hasta yakınına imza karşılığı verilir.  
6. Rapor çıktıktan sonra makroskobik materyal en az 1 ay saklanır.  

  7. Bloklar en az 20 yıl (25 °C üzerine çıkmayan sıcaklıkta saklanır), lamlar 10 yıl olarak arşivlenir. Hastanenin                       

durumuna göre süresiz de saklanabilmektedir. 
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Rutin doku ve sitoloji örnekleri: Laboratuvarda ek işleme tabi tutulması gerekmeyen doku ve sitoloji 

örnekleri 20 iş gününde,  

 Kemik rezeksiyonu sonuçları: 40 iş gününde,  

Kemik rezeksiyonu dışındaki rezeksiyon örnekleri ve kemik biyopsi sonuçları: 40 iş gününde,  
PANİK TANI KRİTERLERİ VE BİLDİRİMİ  

Mikroskobide, panik tanı kriterleri listesindeki durumlardan birine rastlandığında;  

Panik tanı çıkan hastanın öncelikle doktoruna, eğer ulaşılamıyorsa ilgili poliklinik veya servis hemşiresine 

telefonla açık ve net bir dille bildirilir ve SMS gönderilir.  

Ayrıca Panik Tanı Bildirim Formu doldurulur. Sonucun telefonla iletildiği kişiye gönderilerek imzalattırılır. 

Panik tanı formları laboratuvar sorumlusu tarafından bir dosyada saklanır. 

 Patoloji Laboratuvarları için örnek "Panik Tanı Kriterleri Listesi"  

Lökositoklastik vaskülit,  

Gebelik sonlandırılması,  

Küretaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması Endometrium küretajında yağ  

Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı 

uyumsuzluğu  

İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk Beklenmeyen malignite  

Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması İmmün yetmezlikli hastada BOS  

BAL sıvısında bakteri  

Mantar viral inklüzyon  
       Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri, Bildirim için panik tanı bildirim formu kullanılır 

SONUÇ VERME  

1. Patoloji raporu biyopsi için 20(yirmi) iş günü, sitolojik materyaller için 20(yirmi) iş günü sonunda 
hasta veya hasta yakını tarafından ilgili hekimden sonuç alınır.  

2. İleri tetkik ( İmmünhistokimya, histokimya ) ve ileri tedavi amacıyla ilgili hekim tarafından sevk 

edilen hastalara materyale ait blok ve/veya lamlar imza karşılığında verilir.  

3. İleri tetkik sonucunda üst merkezde çıkan rapor hasta veya hasta yakını tarafından laboratuvarımıza 

iletilip, önceki raporuna eklenir. İlgili klinisyen hekim bilgilendirilir.  

4. Panik tanı sonuçları ilgili hekime bildirilir. Panik tanı sonuçları, bildirim yapan kişi, bildirim yapılan kişi 

panik değer sonucu, bildirim yapıldığı tarih ve saati içerecek şekilde kaydedilir.  

5.Herhangi bir nedenle sonuç verme süresinde gecikme olduğunda hastaya sözel yada telefonla bilgilendirme 

yapılır. 

6.Sonuç raporunda; hastane/ laboratuvar adı, hastanın adı/ soyadı, istemi yapan hekimin adı/ soyadı, istemin 

yapıldığı tarih ve saat, numunenin türü, numunenin alındığı vücut bölgesi, numunenin alındığı tarih, saat, 

klinisyenin ön tanısı, hastaya ait klinik bilgiler, numunenin laboratuvara kabul edildiği tarih, saat, varsa kasete 

yazılan numara, materyalden kaç parça ve blok alındığı ve inceleme sonucu bulunmaktadır. 

Bölüm içi ve bölüm dışı konsültasyon yapılmamaktadır. 

ÖN HAZIRLIK GEREKTİREN TESTLER 

Vaginal smear  

a.Test için ideal dönem adet bitiminden sonraki 7-10 günlük dönemdir.  

b.Bazı faktörler rahim ağzına dökülen hücrelerin yeterli bir şekilde örneklenmesini engelleyebilirler. Bu 

nedenle Smear testinden 2(iki) gün öncesinden itibaren vajinal duş, tampon kullanımı, vajinal ilaç 

kullanımı ve cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır.  

c.Mensturasyon peryodu içinde smear alınmamalıdır  

Örneklerin çalışma zamanı:  

Laboratuvara ulaştırılan örnekler hafta içi mesai saatleri dahilinde çalışılır. histokimyasal gibi ilave 

tetkikler materyaller birikip belli bir sayıya ulaştığında belirlenen günlerde ve hafta içi mesai saatleri 

dahilinde çalışılır. 
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TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ DÜZENLEME 

1. Laboratuvarda bulunan tüm tıbbi cihazların envanteri bulunur. Bu envanterde cihazın adı, markası, modeli, 
üretim tarihi, seri numarası, temsilci firmanın adı, hizmete giriş tarihi mevcuttur.  

2. Laboratuvarda bulunan her cihazın dosyası mevcut olup, içerisinde cihaza ait kullanım kılavuzu veya 
CD’si varsa cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları, varsa kalite kontrol sonuçları, cihaz 
bakım formları, arıza bildirim formları. Firma iletişim bilgileri, kullanıcı eğitim sertifikaları bulunur.  
 Özel Teknik Gerektiren Çalışmalar 
 1. Histokimyasal boyama testlerinde her çalışmada kontrol çalışması yapılır.  
2. Laboratuvarımızda immünhistokimyasal boyama çalışması yapılmamaktadır.  

3. İntraoperatif konsültasyon (frozen section) uygulanmamaktadır.  
İntraoperatif   Frozen Süreci 

1. Materyal serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içinde ve ivedilikle laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

2.  Materyal kesinlikle formol, alkol vab. tespit solüsyonları içine konulmamalıdır. 

3.Daha iyi klinikoperatolojik korelasyon için intraoperatif acil durumlar dışında laboratuvar önceden 
bilgilendirilmeli ve frozen sorumlusu patoloji uzmanı ile irtibat kurulmalıdır. 

4. Frozen gönderme formu eksiksiz olarak doldurulmalı, varsa CT, USG, Endoskopi raporları eklenmelidir. 

5. Laboratuvara frozen için gelen metaryalin kaydı yapılıp, mikroskopisi alındıktan sonra acilen dondurma işlemi 
yapılarak kesitler alınır, boyama işleminden sonra değerlendirme yapılır ve sonuç bildirilir. 

6. Frozen sonucu yaklaşık 15-20 dk. İçinde bildirilir. 

7. Frozen’den arta kalan spesmen formalin fiksasyonu için kavanoza konulur. 

8. Frozen kesitleri kalıcı kesitler ile birlikte arşivlenir. 
LABORATUVAR TEMİZLİĞİ 

1- Laboratuvarda risk düzeylerine göre temizlik kuralları uygulanır ve temizlik kontrolü yapılır. 

2- Laboratuvarda önlük kullanılır.  

3- Hastalara müdahale ederken eldiven giyilir.  
4- Enjektörler, bistüri uçları ve mikrotom bıçakları enjektör kutularına atılır.  

5- Hergün makroskobi alım işlemi sonlanınca makroskobi kabini ve kullanılan malzemeler %10’luk 
sodyum hipoklorit ile temizlenir. Kurutulur.  
6- Günlük kesit sonrası kesit yapılan alan ve su banyosu temizlenir.  

7- Laboratuvar zemini her gün 1/100 sulandırılmış %10’luk sodyum hipoklorit eklenmiş deterjanlı su ile 
silinir. 

 8- Evye ve bankolar 1/10 sulandırılmış %10’luk sodyum hipoklorit ile temizlenir.  

 9- Kimyasal maddeler kullanılırken eldiven giyilir.  
10-Tüm laboratuvar personeli düzenli yıllık hepatit, HIV taraması yaptırır, aşı takvimine uyar.  

ATIKLAR 
1- Atıklar kaynağına göre ayrıştırılır.  

2- Tüm katı atıklar (numune kapları, tüpler, petri kutuları vs) özel tıbbi atık poşetlerinde biriktirilir. Günlük 
olarak atık sorumlusu tarafından toplanır.  

3- Makroskobik materyaller rapor çıktıktan sonra 3 ay bekletilir. Daha sonra fiksatifi ayrılarak tıbbi atık poşet 

ve bidonlarında toplanarak atık sorumlusuna verilir. 

4-Patoloji atıkları (doku ve uzuv parçaları) ‘dikkat patolojik tıbbi atık’ amblemi yapıştırılan ağzı kapaklı atık kutularına 

koyulur. Tehlikeli atık deposunda bekletir. 

5-Makroskobik materyal fiksatifleri, doku takip cihazına ait solüsyonlar ve boyamada kullanılan tüm 
kimyasal maddeler türlerine göre ayrı kaplarda biriktirilir. Kimyasal atık olarak ilgili firma tarafından alınır.  
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