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       PATOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ  

1.HİZMET KAPSAMI 

Patoloji laboratuvarı; her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunar. Bu hizmet haftada 5(beş) gün ve 

günde 8(sekiz) saattir. 

Patoloji laboratuvarı; birinci katta bulunmakta olup hastane klinik, poliklinik ve ameliyathanesi ile anlaşmalı 

olan diğer hastanelerden gönderilen hastalara ait doku ve sitoloji materyalleri yardımcı ekip işbirliği ile  

mikroskopik incelemeye hazırlanarak yetkili uzman hekim tarafından değerlendirilir.  
Örnek Gönderen Birimler ve Merkezler: Hastanemizin poliklinikleri, klinikleri, endoskopi ünitesi, 

ameliyathaneden, Dalaman Devlet Hastanesinden örnekler Patoloji Laboratuvarına gelmektedir.   

2.TEST VE UYGULAMA REHBERİ  

Örnek türü: Patoloji laboratuarına gelen örnekler kısaca 5 ana başlıkta toplanmaktadır:  

Biopsiler(doku örnekleri)  

 Endoskopik biopsi  
 İnsizyonel biopsi  
 Eksizyonel biopsi 

 Küretajlar 

 İğne biopsileri 
Organ Rezeksiyonu, amputasyon, radikal ameliyat materyalleri Sitoloji (vücut  boşluklarından  ya  da  organlardan  

 iğne  ile  alınan  ya  da  sürüntü  şeklinde hazırlanan hücrelerin incelenmesi) Otopsi(bebek ya da fetus otopsileri)  

ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ 

Patoloji laboratuarı örnek kabul kriterleri 

Gelen Numuneler Uygun Koşullarda Laboratuara 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 laboratuara 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,  

 Protokol numarası,  

 İstem tarihi ve saati,  

 İstemi yapan hekimin adı, soyadı bölümü,  

 Örnek türü, 

 Örneğin alındığı vücut bölgesi, 
 Örneğin alındığı tarih ve saat,  
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 Laboratuvara kim tarafından kabul edildiği, tarih ve saat,  
 Sonucun raporlandığı tarih ve saat,   

 Raporlayan patolog ya da patologların adı,  soyadı. 

Aynı hastanın birden çok örneği: Aynı hastaya ait birden fazla materyal var ve ayrı kaplarda gönderiliyorsa, her 
bir kapta hasta kimliği bilgiler i ve doku kimliği mutlaka yer alma lıdır. 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  

olmalıd ır.  
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 LABORATUARI ÖRNEK RET KRİTERLERİ 

 Patoloji ve/veya sitoloji istem formunun bulunmaması  

 Gönderilen materyalin istem kağıdında ismi bulunan hastaya ait olup olmadığı hakkındaki şüphe li  

    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 yada  

     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  servikovajinal  yaymaların  alkol  fiksasyonlu  (özel  alkollü  spreyler  ile kaplanmış veya  

direkt alkol içinde) olmaması 

 Gönderilen  yayma  preparatların  mikroskopik  değerlendirmeye  engel  olacak  şekilde  kır ılmış  
olması  

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

 (lama yayılmamış olanlar) 

 Hazır parafin blok veya lam gönderilmesi halinde, materyalin daha ö nceki patoloji raporunun ekte  
    bulunmaması ya da rapor bilgileri ile materyal bilgilerinin uyumsuz olması Otolize ve nekrotik dokular  

       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  

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

 Aynı hastaya ait çoklu biopsilerin numaralı kaplara ayrı ayrı konularak alındığı lokalizasyonun istem kağıdında   
belirtilmesi  
Alınan  cerrahi  materyal  ya  da  biopsilerin  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  laboratuara  gönderilmesi  

Örnek  transferi:   
Klinikte  uygun  şekilde  alınıp  hazırlanan  örneklerin,  düzgün  bir  şekilde etiketlenerek (istem kağıdı ve materyal 

kabında aynı hastaya ait olduğunu belgeler işaretleme) bir personel ya da hasta yakını aracılığı 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 
6-12  saat  içinde  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  

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.  

SONUÇ VERME SÜRELERİ 

Rutin doku ve sitoloji örnekleri: Laboratuvarda ek işleme tabi tutulması gerekmeyen doku ve sitoloji örnekleri 

10 iş gününde, histokimyasal boyama,  konsültasyon  yada  ilave  işlem  gerektiren örnekler: Uzman hekim 

tarafından makroskopik ve mikroskopik muayenesi yapıldıktan sonra   ilave işleme gerek duyulan örneklerde 

rapor çıkma süresi 15(onbeş)-21(yirmibir) işgününe uzayabilmektedir.  

 Kemik rezeksiyonu sonuçları: 30 iş gününde,  
Kemik rezeksiyonu dışındaki rezeksiyon örnekleri ve kemik biyopsi sonuçları: 20 iş gününde,  
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