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1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde hastalardan tetkik

amacıyla alınan ve laboratuara gönderilmesi gereken tüm spesmenlerin güvenli bir şekilde

toplanmasını, taşınmasını, zamanında yerine ulaşmasını ve taşımayı yapan personelin ve çevrenin

kontaminasyonunu önlemede gerekli kuralları belirlemektedir.

2. KAPSAM: Bu talimat sitolojiye ait numunelerin toplanması, saklanması ve taşınması faaliyetlerini

kapsar.

3.KISALTMALAR: - - - - - - - - - -

4.TANIMLAR: - - - - - - - - - - - - -

5.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından ilgili bölüm sekreterleri, spesmen taşımak ile

görevli hizmetliler, patoloji ve sitoloji sekreteri sorumlu olup, kontrollerinden spesmeni teslim alan

patoloji sekreteri sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Kapların üzerine hastanın adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyet örnek alınan organ/bölge, örnek

alınış şekli ve tarih/saat etiketi yapıştırılır.

Hastanın istek formu, hastanın hekimi tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra hastanın adı soyadı

ve protokol numarasını içeren barkod yapıştırılır.

Sitolojik materyal patoloji laboratuarına en geç 1 saat içerinde iletilir.

Tüm sitolojik materyaller numune kayıt defterine

-Hasta adı-soyadı

-Doğum tarihi

-Cinsiyet

-Örnek alınan organ/bölge,

-Örneğin alınış şekli,

-teslim alan ve

içerecek şekilde ilgili yerin sekreteri tarafından kaydedilmelidir.

6.2.Sitolojik Numunelerin Toplanması:

Tüm jinekolojik sitoloji (servikal yayma preparatı; smear) preparatları tercihan kutuda ve

kırılmayacak şekilde gönderilir. Sprey fiksatif ile tespit edilen preparat kutuda ve kırılmayacak

şekilde gönderilir. Sitoloji ünitesine saat 16:00 a kadar ulaştırılamayan preparatlar, ertesi iş günü

sabahı mesai saati başlangıcında gönderilir.

Tüm ince iğne aspirasyon biyopsisi yayma preparatları tercihan kutuda ve kırılmayacak şekilde

gönderilir. Havada kurutulan yayma preparatlar tercihen kartona sabitlenerek gönderilir.

Sitoloji ünitesine saat 16:00 a kadar ulaştırılamayan preparatlar ertesi iş günü sabahı mesai saati

başlangıcında gönderilir.
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Vücut sıvıları laboratuvarımızda santrifüj cihazı olmaması nedeniyle incelenememektedir.

Hastaya ait klinik bilgiler hastanın doktoru tarafından sitolojik inceleme istek formuna eksiksiz

doldurulduktan sonra sitoloji formuna ve materyal üzerine hastanın adını, soyadını ve protokol

numarasını içeren barkod yapıştırılır.

Patoloji bölümüne gelen numuneler hasta adı ve protokol numarasını içeren barkodun doğruluğu

kontrol edildikten sonra Sitoloji Kayıt Defterine kaydedilir. Hasta adı, protokol numarası, alınan

materyalin türü ve alındığı yer yazılı olmayan numuneler kabul edilmez.

Numuneler patoloji sekreteri tarafından prepare edilmek için laboratuvara iletilir.

6.3.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.

7. ÖRNEK KABUL VE RED KRİTERLERİ

7.1.Örnek “Kabul” kriterleri:  “sitoloji numunelerin toplanması” başlıkları altında sunulmuştur.

7.2.Örnek red kriterleri:

7.2.1.Temel ilke:

7.2.1.1. Patoloji laboratuarlarına gönderilen örnekler pek az istisna dışında “yeniden alınması
mümkün olmayan örnekler”den oluşmaktadır (istisnalar hemen hemen sadece idrar ve servikal-
vaginal sitolojiden ibarettir) . “Yeniden alınması mümkün olmayan örnekler” ya gerçekten geride
başka örneğin kalmadığı veya yeniden örnek almanın ancak invazif bir girişimle yapılabileceği
durumları anlatmaktadır. Bu nedenle, gönderilen örneklerin suboptimal koşullarda gelmiş olması, tek
başına örneğin reddilmesini gerektirmez. Bu durum, patolojik-sitolojik örnekleri biyokimya-
mikrobiyoloji örneklerinden belirgin olarak farklı kılar.

7.2.1.2. Örneğin “örnek gönderme koşulları”, “sitopatoloji işleyiş” prosedürlerine uymayan
koşullarda geldiği saptandığında, uygunsuzluk durumu en hızlı şekilde, o örneği gönderen sorumlu
veya sorumlulara (hekim, hemşire, teknisyen, yardımcı personel vb) bildirilerek hızla düzeltici
faaliyete geçilmelidir.

7.2.1.3. Suboptimal de olsa örnekten hasta lehine maksimum verilerin elde edilmesi için çalışılmalı
ancak, bu durumun neden oluştuğu, bu durum nedeniyle kaybolmuş olan verilerin neler olduğu ve
elde edilen verilerin güvenilirlik derecesi raporda açıkça belirtilmelidir.

7.2.2. Sitolojik inceleme için gönderilmiş bir örneğin reddedilme nedenleri:

7.2.2.1 Örnek kabı üzerinde etiket yok: Örnek kabı üzerinde hastanın adı veya soyadı veya hastane
protokol numarası (ya da hastane protokol numarası yerine geçebilecek başka bir numara) yoksa
etiketsiz olarak kabul edilir
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7.2.2.2. Örnek kabı üzerindeki etiket yanlış: Gönderme formundaki ad, soyad veya numaradan biri
etiket üzerindekilerden farklı.

7.2.2.3. Örnek kabı var, gönderme formu yok

7.2.2.4. Gönderme formu var, örnek kabı yok

7.2.2.5. İstenen inceleme patoloji laboratuarında çalışılmıyor

7.2.2.6. Onarılamayacak kadar çok parçaya ayrılmış cam preparatlar.

7.2.3. Red kriterlerini taşıyan bir örnekte düzeltici faaliyet:

7.2.3.1 Örneğin hangi hastaya ait olduğundan emin olunamayan durumlarda, örneği gönderen
sorumlu, eğer konuya hâkim ise laboratuara gelerek kuşkulu görülen kimlik bilgilerini veya
gönderme formunda tanımlananlara uymuyormuş gibi görünen örneği yazılı olarak doğrulayabilir.


