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1. BİRİM: Patoloji Anabilim Dalı.

2. GÖREV ADI: Patoloji laboratuvarına gelen biyopsi ve sitoloji materyallerine Mikroskopik tanı
konması için gerekli preperatları hazırlamak.
3.AMİ R VE ÜST AMİRLER: Anabilim Dalı Başkanı, Sorumlu Öğretim Üyesi, Laboratuvar Sorumlu

Teknikeri.

4. YATAY İLİŞKİLER: Laboratuvar Sorumlu Teknikeri, ve diğer teknikerler.

5. GÖREV DEVRİ: İzinli, raporlu veya görevli olduğu durumlarda, Patoloji Anabilim Dalı’ndaki diğer

teknikerler arasından belirlenir.

6. GÖREV AMACI: Patoloji Anabilim Dalı’nda rutin sitoloji faaliyetlerinin sürdürülmesi.

7. TEMEL İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
7.1. Makroskopik incelemeden sonra alınan örneklerinin OTOTEKNİKON yardımı ile doku takibini
uygun şekilde yürütmek ve hazırlamak.

7.2. Bloklama;
7.2.1. Takip işlemi biten örneklerin blok haline getirilmesini sağlamak, (DİSPENSER yardımı ile
blok haline getirmek).
7.2.2. Bloklama cihazında kullanılan parafinin takibini yapmak.
7.2.3. Bloklama işleminde kullanılan araç gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak.
7.2.4. Bloklama bittikten sonra raporlarla karşılaştırıp kontrol ederek “doku takip form” na
kaydetmek.

7.3. Kesit Alma;
7.3.1. Bu blokların buzdolabında soğutularak veya dondurularak, mikrotom cihazı ile 3–5 mikron
kalınlığında kesitlerini almak.
7.3.2. Alınan kesitin benmari yardımı ile açılmasını sağlayıp lam üzerine almak.
7.3.3. Lamları kasetlere dizmek ve deparafinizasyon işlemi için ETÜV’de 1 saat bekletmek.
7.3.4. Mikrotom ve benmarinin temizlik ve bakımını yapmak.
7.3.5. Benmarinin sıcak su takibi ile etüvün sıcaklık takibini yaparak çizelgeye kaydetmek.
7.3.6. Yeni kesit ve histokimya istenilen blokları arşivden çıkarmak ve kesit almak
7.3.7. Yapılan kesitleri’ doku takip formuna kaydetmek.

7.4. Boyama-Kapama İşlemi
7.4.1. Boyanan lamların montajını, etiketlenmesini yapmak.
7.4.2. Raporlarla kontrol ederek teslimini yapmak.
7.4.3. İşlem bittiğinde doku takip formunu doldurmak.
7.4.4. Entellan, lam, lamellerin adet ve miad yönünden takibini yapmak
7.4.5. Mikroskopik incelemeler bitip raporu çıktıktan sonra lamların arşivde uygun bir şekilde
muhafazasını sağlamak.

7.5. Sitoloijk inceleme;
7.5.1. Gelen mayilerin ve smearların kayıt numaralarını kontrol ederek sistolojiye kabulünü yapmak.
7.5.2. Mayilerin SANTRİFÜJ ve CYTOSPİN cihazı ile uygun devir ve süre ile çevrilip, (santrifüje edilip)
elde edilen çökertilerinden yaymalar hazırlamak,
7.5.3. Yaymaların uygun boya (HE, GİEMSA, PAP vs.) ile boyanmasını yapmak,
7.5.4. Mayilerden kalan tortulardan hücre bloğu yapmak.
7.5.5. İşleme alınan mayilerin rapor edilene kadar uygun şekilde saklanmasını sağlamak.
7.5.6. İnce iğne aspirasyonunda kullanılan difquick boya setini hazırlamak.
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7.5.7. Sitolojide kullanılan malzemeleri ve boyaları miad ve adet yönünden takip etmek.
7.5.8. Raporu çıkan sitoloji materyallerinin (sıvıların) uygun şekilde atılmasını sağlamak.

7.6. Histokimyasal inceleme yapmak;
7.6.1. Bölüm öğretim üye ve yardımcılarının dokuya özgü uygun gördükleri ve endikasyon koydukları
boyaları yapmak, gerekiyorsa bunun için özel boyaları hazırlamak (hassas terazi, etüv yardımı ile).
7.6.2. Laboratuvarın temizliğini ve düzenini sağlamak.
7.6.3. Ayrıca laboratuvarda kullanılan cihaz ve malzemelerin temizlik ve bakımını sağlamak, arıza
meydana geldiği zaman derhal laboratuvar sorumlu teknikerine bildirmek.
7.6.4. Histokimyasal boyama için kullanılan kimyasal toz ve boyaların adet ve miad yönünden takibini
yapmak.
7.6.5. Kimyasal depo düzenini sağlamak.


