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1. AMAÇ VE KAPSAM:  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Patoloji Laboratuarında, örnek kabul ve ret kriterlerini, örnek alımı ile ilgili kuralları, örneklerin uygun 

şekilde alınması ve uygun şekilde transferini (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek), örnek 

kaplarının uygun şekilde etiketlenmesini, ön hazırlık işlemi gerektiren testlere ait bilgiyi, örneklerin 

çalışma zamanını, sonuç verme süreleri hakkında hastane çalışanlarını ve ilgilileri bilgilendirmektir. 

2. SORUMLULUK: 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı‟nda, 

tüm diğer öğretim üyeleri, Araştırma Görevlileri, teknisyen, sekreter ve temizlik elemanları Hastane 

Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Kalite Yönetim Sistemi (KYS) de tanımlanmış görev tanımlarına 

uygun şekilde görevlerini yaparak, kendi alanlarına ait sorumlulukları taşırlar. 

3.LABORATUVAR GENEL ÇALIġMA ESASLARI 

Laboratuvarda önlükle çalışılır, biyopsi ve sitoloji materyallerinin mikroskobik işlemi sırasında özel 

giysiler ve koruyucu ekipmanlar giyilir 

Laboratuvar ortamında yiyecek içecek bulundurulmaz 

Temizlik ve laboratuvar düzenine uyulur. Kullanılan malzemeler yerlerine kaldırılır. 

Kimyasal maddelere direkt olarak dokunulmaz, solunmaktan kaçınılır. Bu tür malzemeler açıkta 

bırakılmaz kullanıldıktan sonra hemen kapatılır. 

Çalışma sırasında eldiven kullanılır ve sonrasında eller yıkanır. 

Özelliğini yitiren solüsyonlar yenileriyle değiştirilir, tarihi geçmiş olanlar kullanılmaz. 

Yanıcı ve tahriş edici maddelerin cilt ya da göz ile teması halinde bol su ile yıkanır ve ilgililere haber 

verilir. 

Cihazlar özenle kullanılır, her cihazın kullanma talimatına dikkat edilir. 

Hijyen şartlarına mutlaka uyulur. Özellikle materyallerin makroskobi aşamasında, hazırlanması 

sırasında enfeksiyon riskinin olduğu unutulmamalı, önlük, maske, gözlük ve eldiven kullanılır. Şüpheli 

temas ya da yaralanma durumunda uygun antiseptiklerle yıkama yapılır. Hastane enfeksiyon 

komitesine ve kalite yönetim birimine kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan 

SÇ.FR.02.Çalışan yaralanma formuyla Çalışan sağlığı birimine bildirir.  

Tüm aşamalarda dikkat, ciddiyet ve hassasiyet gösterilir. Patoloji laboratuvarı güvenlik rehberine 

uyulur. 
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4.ÖRNEK GÖNDEREN BĠRĠMLERĠN VE MERKEZLERĠN TANIMI 

4.1. Ameliyathane: 

Ameliyathane şartlarında alınan örneklerin tetkik istemleri HBYS den yapıldıktan sonra istem formu  

ıslak imza yapılarak numune ile birlikte patoloji laboratuar sekreterine imza karşılığı teslim edilir. 

Operasyon esnasında intraoperatif konsültasyon talepleri rehberin ilgili bölümünde yer alan usuller 

çerçevesinde yerine getirilir. 

4.2. Servis ve poliklinikler 

Alınan örneklerin tetkik istemleri HBYS den yapıldıktan sonra istem formu  ıslak imza yapılarak 

numune ile birlikte patoloji laboratuvar sekreterine imza karşılığı teslim edilir. 

4.3. Dış merkezler 

Hastanemiz ile anlaşmalı sağlık kurulundan gelen örnekler tetkik polikliniğince müracatı kabul edilir, 

alınan örneklerin tetkik istemleri HBYS den yapılarak numune ile birlikte patoloji laboratuar 

sekreterine imza karşılığı teslim edilir. 

5.ÖRNEK TÜRLERĠ: 

5.1 Cerrahi patoloji materyalleri 

  5.1.1 Biyopsi Materyalleri 

  5.1.2 Ameliyat Materyalleri 

  5.2 Sitolojik Materyaller 

  5.2.1 Serviko vajinal smear 

  5.2.2 İnce iğne aspirasyon materyalleri 

  5.2.3 İmprint, fırça ve sürüntü materyalleri 

  5.2.4 Vücut boşluklarından elde edilen sıvılar 

5.3 Frozen Materyalleri 

  5.4. Otopsi 

5.5 Konsültasyonlar 
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6.ÖNEKLERĠN UYGUN ġEKĠLDE ALINMASI VE UYGUN ġEKĠLDE TRANSFERĠ 

 Ameliyathane ve servislerden personel ile getirilen materyaller patoloji kabul kayıt personeline 

imza karşılığı teslim edilerek,  otomasyon sistemine ve patoloji kabul defterine kayıt edilir. 

 Polikliniklerden hasta veya hasta yakını tarafından getirilen materyaller patoloji kabul kayıt 

personeline teslim edilerek otomasyon sistemine ve patoloji kabul defterine kayıt edilir. 

 Uygun ve yeterli tespit solusyonunda ( %10 „luk tamponlu formaldehit ) oda sıcaklığında 

bekletilen materyaller en kısa sürede patoloji laboratuarına ulaştırılır. 

 İnce iğne aspirasyon sitolojileri, imprint, fırça ve sürüntü materyallerinin bir kısmı  %95‟lik etil 

alkol kabı içinde ve bir kısmı da havada kurutularak gönderilir. 

 Smear Örnekler ağzı kapalı %95‟lik etil alkol içinde ya da spreyi ile tespit edilerek gönderilir 

 Kemik iliği imprintleri havada kurutularak gönderilir 

 Vücut boşluklarından elde edilen sıvılar alınır alınmaz materyaller hiçbir fiksatife konmadan 

hemen gönderilmeli, hemen gönderme olanağı yok ise +4°C de (buzdolabının kapağında) 24 

saat süreyle bekletilebilir. 

 Frozen materyalleri en kısa sürede herhangi bir tespit solüsyonuna konulmadan gönderilir 

 Transfer sırasında transfer kabı olarak makroskobi kabı kullanılmaktadır. 

 Transfer örneği gönderen birim personeli tarafından yapılır. 

  Örnekler, belirlenmiş zaman çizelgesi içinde labratuvara gönderilmeli, mesai saatini aşan 

örnekler uygun koşullarda saklanmalıdır. 

  Örnek transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi için görevli 

personele konu ile ilgili eğitim verilir. 

 Hastalar tarafından getirilen örnek teslimi laboratuarımızca kabul edilmez.  

 Analiz öncesi süreçte etiketsiz, istem formsuz yada eksik doldurulmuş,  numuneler kabul 

edilmez.  

7. ÖRNEK KAPLARININ UYGUN ġEKĠLDE ETĠKETLENMESĠ: 

 Materyalin gönderildiği kabın ve o materyale ait gönderme formuna aynı patoloji protokol 

numarasının verilir. Materyal kabının üzerine, materyale ait gönderme formuna ve kabul kayıt 

defterine aynı barkod etiketi yapıştırılır. 

 Sitolojik materyallere ait lamların üzerine patoloji protokol numarası yazılır. Gönderme 

formuna ve kabul kayıt defterine sitolojik materyale ait barkod etiketi yapıştırılır. 
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8.ÖRNEK KABUL - RET KRĠTERLERĠ 

8.1 Örnek Kabul Kriterleri 

       Materyaller haftanın 5 günü saat 8.00- 16.30 saatleri arasında kabul edilir   

       8.1.1.Cerrahi Materyaller: 

 Materyaller hacimlerine uygun büyüklükte, sızdırmaz ve kolay açılır kapaklı kaplara 

konulmalıdır. Özel bir neden bulunmadıkça ( kemik iliği, kas-sinir biyopsileri, 

immunfloresan; bazı deri ve böbrek biyopsileri ve elektron mikroskobu ve moleküler 

patolojik tetkik gibi özel inceleme gerektirebilecek dokular gibi) tüm materyaller doku 

hacminin 10 katı formalin( %10 luk formaldehit solüsyonu) içinde gönderilmelidir.  

      8.1.2.  Sitolojik Materyaller 

      8.1.3.Serviko Vajinal Smear  

 Örnekler ağzı kapalı %95‟lik etil alkol içinde ya da sprey ile tespit edilerek gönderilmelidir. 

     8.1.4. Ġnce iğne aspirasyon materyalleri 

 Örneklerin bir kısmı  %95‟lik etil alkol kabı içinde ve bir kısmı da havada kurutularak 

gönderilmelidir 

    8.1.5.Ġmprint, fırça ve sürüntü materyalleri  

 Örneklerin bir kısmı  %95‟lik etil alkol kabı içinde ve bir kısmı da havada kurutularak 

gönderilmelidir 

    8.1.6.Vücut boĢluklarından elde edilen sıvılar 

 Materyaller alınır alınmaz hiçbir fiksatife konmadan gönderilmelidir 

    8.1.7.Ġntraoperatif Konsültasyon ( Frozen Section ) 

 Gönderilen materyal ve /veya doku örnekleri herhangi bir tespit solüsyonuna konulmadan 

en kısa sürede gönderilmelidir. 

 Materyal çok küçük ise  (1mm en büyük boyut) gönderen klinik kalıcı kesitlerde yeterli 

doku kalmayabileceği uyarılarak kabul edilir. 

    8.1.8.Otopsi 

 Tıbbi otopsi yapılabilmesi için, yasal olarak, ölümden sonra hastanın birinci 

derece yakınından otopsi için imzalı izninin alınması ve tıbbi otopsi onam 

formu bulunmalıdır. 
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 Tıbbi Otopsinin klinik dosyası bulunmalıdır. 

 Otopsi işlemi mesai saatleri içerisinde yapılır. 

 

8.2 Örnek Red Kriterleri 

 Materyalin üzerindeki kimlik bilgisi ile patoloji gönderme formundaki kimlik bilgilerinin 

uyumsuzluğu 

 Materyali gönderen kliniğin, istenen patolojik tetkiki istem formunda belirtilmemesi ve 

bilgisayarda eksik kodlama yapması 

 Uygun olmayan şartlarda bekletilerek gönderilmiş ( kokuşmuş ) materyaller 

 Uygun olmayan kapta gönderilen materyaller ( çıkarılamayacak kadar dar vs..) 

 İstek formunda belirtilen materyal sayı ve niteliği ile gönderilen materyal sayı ve niteliği 

arasındaki uyumsuzluğu 

 Materyal kabul saatleri dışında gönderilen materyaller 

 Kırık ya da kimlik bilgisi olmayan lamlar  

 Kabul kriterlerine uymayan örnekler reddedilmeden önce sorunun giderilmesine çalışılmalı, 

kesin ret kriteri olan durumlar dışında, örnek, hasta yararına  suboptimal koşullarda 

incelemeye alınmalıdır 

  Örneğin reddedilmesi durumunda en kısa zamanda klinik sorumluya elektronik ya da sözlü 

olarak ret işlemi hakkında geribildirim yapılmaktadır. 

 3 aylık patoloji laboratuarı göstergelerinde belirlenen hedefler üzerinde bir oran olduğunda 

kalite yönetim birimi tarafından gerekli düzenleyici önleyici faaliyetler başlatılır. 

9. Sonuçların Hastaya Ve Hekime UlaĢtırılması  

Uzman doktor tarafında hastane elektronik ortamda ( HBYS ) onaylanan patoloji raporları ilgili 

hekimler aynı program üzerinden, isteyen hastalara ise patoloji kayıt sekreterliğinden rapor örneği 

verilir.  

10.Raporlamada Kullanılan Ulusal Ve/Veya Uluslararası Standartlar 

Patoloji laboratuarında incelenen örneklerin tanılanmasında DSÖ tarafından düzenlenmiş Uluslar 

Arası adlandırmalar ve sınıflandırmalar kullanılır. 

11.Laboratuvar DıĢındaki Kritik Süreçler Ġle Ġlgili Genel Bilgiler 

Hasta kaynaklı faktörler 

Örnek organ alınma işlemine bağlı faktörler  
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Etiketleme istem yapma ile ilgili faktörler 

Formaldehit yeterliliği ve buna bağlı faktörler 

Kayıt alma işleminden kaynaklı faktörler 

Makroskopi süreci kaynaklı faktörler 

Sitoloji süreci kaynaklı faktörler 

Dokuların takip işlemi(dokuların cihazda solüsyonlarla işlem görme süreçlerinden) kaynaklı 

faktörler 

     12.Makroskobik Değerlendirme 

 Patolojiye gelen cerrahi ve biyopsi materyalleri aylık makroskobi asistan listesinde görevli 

asistan doktor tarafından( makroskobi teknisyeni yardımı ve o bölümde görevli  patoloji uzmanı 

denetiminde ) materyal patoloji raporu eşleştirmesi yapılır. 

 Materyal makroskobik tanımlaması  “Patoloji Dernekleri Federasyonu” (PDF)   ve “Ackerman 

Surgical Pathology” (ağırlık,boyut, hacim, miktar, içerik, kıvam,şekil)  e göre teybe okunarak 

veya  patoloj raporuna makroskobi teknisyeni tarafından yazılarak tanımlanır. 

 Cerrahi materyallere usulune uygun olarak kesit atılır. 

 Ameliyat materyaleri l (bir) gece fiksasyona bırakılır. 

 Küçük endoskobik biyopsi ve iğne biyopsi materyallerinin tamamı eosin ile işaretlenerek 

kurutma kağıtları içine sarılarak patoloji numarası makroskobi teknisyeni tarafından yazılmış 

kasetlere alınır. 

 Küretaj ve insizyonel biyopsilerinin bir kısmı patoloji numarası makroskobi teknisyeni 

tarafından yazılmış kasetlere alınır. 

 Kasetlenen dokular %10 formalin dolu doku takip sepetlerine alınır. 

 Bir gece fiksasyona bırakılan cerrahi ameliyat materyalleri makroskobik lezyon /tümör 

tanımlaması, cerrahi sınır tumör ilişkisi, tümör normal alan ilişkisi , tümör tutulumu, tümör dışı 

alanlardaki normal dışı değişiklikler başta olmak üzere protokolleri  gereğince uygun yerlerden 

asistan tarafından uzman denetiminde üzerine patoloji no su ve alınan yeri gösteren kodu yazılı 

kasetlere örneklenir. Yine örneklenen materyaller makroskoskobi teknisyeni tarafından doku 

takip sepetine alınır. 

 Çok kanlı küretaj materyallerinde kanı uzaklaştımak için kasette konulan materyaller akarsuda 

yıkanır. 
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 Hemen doku takibine alınamayacak kadar sert olan kemik gibi dokular dekalsifikasyon 

amacıyla asistan tarafında “decall” denilen kemik asitine alınır. Aside alınan dokular 

dekalsifikasyon açısından her gün o gün sorumlu makroskobi asistanı tarafından toplu iğne ucu 

ile kontrol edilir.Toplu iğne ucu kolayca batan asitteki dokular akar çeşme suyunda iyice 

yıkandıktan sonra patoloji protokol  no‟su yazılan kasetlere konulur ve doku takip sepetlerine 

atılır. 

 Frozen inceleme için gönderilen örnekler hemen aylık uzman frozen nöbet çizelgesinde görevli 

uzman tarafından kimlik kontrolü ve rapor –materyal eşleşmesi yapıldıktan sonra makroskobik 

tanımlanır. Bu tanımlama frozen sorumlu teknisyeni tarafından patoloji istek raporuna yazılır. 

Uygun yerlerden örnekleme yapılır. Gerekli koşullarda ayrıca dokundurma, kazıma yapılır. 

Örneklenen dokular frozen cihazı içinde -20, -30 ºC de dondurulur. 3-5 dakika sonra 8-10 

mikron kalınlıkta kesitler alınır. Bunlar hızlı H&E boyası ile boyanıp lamel kapatılarak 

mikroskobu odasına sorumlu uzmana verilir. Sorumlu uzman mikroskopta hemen inceleyip 

frozen sonucunu sorumlu teknisyene bildirir ve patoloji raporuna yazar. Sonuç frozen sorumlu 

teknisyeni tarafından frozen gönderen klinik ameliyathanesine hemen telefon ile bildirilir. 

Sonuç, bildirilen kişi ve frozen bildrilme saati frozen defteri ve patoloji raporuna yazılır. Frozen 

kalan doku fiksasyon için formalin doku kaplara alınır. Bu materyaller fikse olduktan sonra 

günlük sorumlu asistan doktor tarafından sorumlu uzman denetiminde makroskobi teknisyeni 

eşliğinde patoloji nosu yazılı kasetlere örneklenir. Örneklenen dokular doku takip sepetlerine 

alınır.  

 İş günü sonunda makroskopi odasında toplanan doku sepetleri doku takip makinasına doku 

takibi için makroskobi teknisyeni tarafından alınır. Ve doku takip makinası gecelik takip 

programında çalıştırılır.(Bkz. Doku takip cihazı prosedürü). 

 Doku takip cihazında 14-16 saat gibi bütün gece fiksasyon-dehidrasyon-şeffaflandırma –

impregnasyon aşamalarından geçen dokular ertesi iş günü kesit doku takip teknisyeni 

tarafından doku takip makinasından alınır. 

 Alınan dokular gömme için gömme makinası sepet tankına doldurulur. Buradan kasetler tek tek 

gömme makinasında alınır. Kasetler açılır. Patoloji no su varsa kodu ile gömme cihazında 56-

60 derecede sıvı parafine gömülür. Sıvı sıcak parafine gömülen dokular daha sonra soğumaya 

bırakılır.  
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 Soğuyan dokular kesit teknisyeni tarafında rotary mikrotomlarda 3-4 mikron kalınlığında 

kesilir..Kesilen dokular mikrotom yanında bulunan su banyosuna yine kesit teknisyeni 

tarafından alınır. Suya atılan kesitler üzerine patoloji no su yazılan lamlara alınır. 

 Bu lamlar boya makinası sepetlerine dizilir. Dolan sepetler boya makinasına H&E boyanmak 

için takılır. Boyanan lam sepetleri kapama makinasına kesit teknisyeni tarafından alınır ve 

lamel makinasında entellan ile kapatılır. 

 Kapatılan lamlar mapelere dizilir. Bu lamlar patoloji istek formları ile eşleştirilerek 

mikroskobik inceleme yapılmak üzere mikroskobi odasına iş günleri saat 15 den sonra teslim 

edilir. 

     13.Mikroskobik değerlendirme 

 Teslim edilen lamlar ertesi iş günü o gün sorumlu patoloji uzman ve tüm asistan doktorlar 

tarafından mikroskopta incelenir. Bu olgular PDF formatlarına göre patoloji uzmanı tarafından 

patoloji istek formuna asistan yardımı ile el ile yazılır. Patoloji raporu makroskobik tanımlama 

/mikroskobik tanımlama /tanı ve açıklayıcı tanıdan oluşur. Gerekli olgularda uzman tarafından 

olgulara ek inceleme olarak histokimyasal boya /immunhistokimyasal boya istenir. Bu istek 

patoloji asistanı tarafından patoloji kayıt sekreterine uygun SUT kodlaması yaptırılıdıktan sonra 

kesit odasına verilir. Gerekli durumlarda olgulardan yeni kesit veya yeni parça istenebilir.  

 Yeterli her karaciğer biyopsisinde PAS, d PAS, retikulin, Mason trikrom, Fe boyaması  

 Yeterli her böbrek iğne biyopsisinde PAS; mason trikrom; PAMS, Kongo red, Kristal viyole  

 Yeterli her mide endoskopik biyopsisinde PAS-Alcian Blue 2.5 

 Yeterli her kemik iliği biyopsisinde giemsa, retikulin histokimyasal boyaması yapılır. 

 Yeterli her böbrek iğne biyopsisinde DİF inceleme yapılır. 

 

    14.Sitolojik değerlendirme 

 Patoloji kayıt sekreterliğinde patoloji kayıt prosedürüne göre patoloji numarası alan sitolojik 

örnekler sitoloji teknisyeni tarafından patoloji sekreterliğinden patoloji rapor-materyal 

eşleştirmesi yapılarak teslim alınır.  

 Hazır yayılarak gelen lamlar havada kurutulmuş ise May Grunwald Giemsa (MGG) boyanmak 

üzere histokimya teknisyenine verilir. %95 etanol içinde gelen lamlar boya makinası sepetine 

boyanmak için dizilir. 

 Bu sırada lam sayısı patoloji istek formuna kayıt edilir. 
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 Şişe / tüp/küçük kavanoz içinde gelen materyaller sitoloji teknisyeni tarafından makroskobik 

olarak hacim (miktar), renk, koku, içinde partikül olup olmadığı açısından patoloji raporuna 

tanımlanır. Sonra materyal uygun devirde ve sürede santrifüj edilir. Santrifüj sonucu dipte kalan 

sediment lama yayılır. %95 etanol ile fikse edilerek boya makinası sepetlerine alınır. Bu lamlar 

boya makinasında Papanicolaou boyası ile boyanır. 

 Boyanan lamlar kapama makinasında lamel ile ıslak kapatılır. Kapatılan lamlar sitoloji 

teknisyeni tarafından mapelere dizilir. Aynı patoloji nolu MGG boyaları ve patoloji raporları ile 

eşleştirilerek sıralanır. Mikroskobi odasına teslim edilir. 

 Servikovajinal sitoloji lamları uzman ve sitoteknolog tarafından mikroskopta değerlendirilir. 

Normal olgular Bethesda 2001 formatına göre rapor edilir. Normal dışı olgular jinekopatoloji  

deneyimi olan patoloji uzmanı veya sitopatolog tarafından tekrar değerlendirilerek  Bethesda 

2001 formatına göre  patoloji uzmanı tarafından patoloji istek formuna asistan yardımı ile el ile 

yazılır. Bu formatta yeterlilik tanı ve açıklayıcı tanı alt başlıkları bulunmaktadır.  

 Nonjinekolojik sitoloji materyalleri patoloji uzmanları tarafından asistan doktorlar ile birlikte 

mikroskobik olarak değerlendirilir. Patoloji uzmanı tarafından benign/malign/kuşkulu / yetersiz 

şeklinde rapor edilir. Ayrıca patoloji raporunda hastanın takip ve tedavisini etkileyebilecek 

durumlar yine patoloji uzmanı tarafından patoloji istek formuna asistan yardımı ile el ile yazılır.  

 

15.Otopsi değerlendirilmesi:  

Erişkin ve fötal otopsi değerlendirilme, 

 Otopsi geliş saatine göre aynı gün yada ertesi gün yapılır 

 Fötal otopsiler 500 gr. veya 20 haftanın  üzeri fetuslara yapılır. 

 Alınan otopsi onam formuna göre kısmi ya da tam otopsi yapılır. 

 Organlar usulüne uygun olarak çıkarılır ve tartılır.  

 Organlar daha sonra incelenmek üzere %10 tamponlu formaldehite konur. 

 Otopsi işleminde boşlukları uygun olarak kapatılır. 

 Morga teslim edilir.  

 Otopsi sonuç raporu en genç bir ay içinde verilir. 
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16. HĠSTOKĠMYASAL BOYALARIMIZ 

Alcian Blue 

Mucicarmine 

PAS 

Alcian Blue for PAS 

Diastase 

Elastic 

Trichrome III Blue 

AFB III 

Alcian Yellow 

Congo Red 

Giemsa 

Iron 

Jones H&E 

Jones Light Green 

GMS II 

Steiner 

Reticulum 

Gram 
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17. ĠMMUNOHĠSTOKĠMYA BOYALARIMIZ 

18.KALĠTE KONTROL ÇALIġMALARI 

PL.FR.05.Patoloji Laboratuvarı Preanalitik analitik Postanalitik Süreçler Aylık Performans 

Değerlendirme Formu ile değerlendirilir. 

18.1.Preanalitik süreçte  

Antikor 

Listesi 
DESMIN CYCLIN D1 

LAMDA ISH 
PAX 5 

GLUT-1 

34B12 EMA HSV HER2 DUAL PLAP BOB1 

ACTIN ER PDL-1 EBER PR BAB1 

AFP GAL-3 IgG-4 KAPPA ISH PSA IDH-1 

AMYLOİD GCDFP-15 OCT-2 CD34 PAN CK – PSK CD21 

BCL-2 GFAP CD25 MUC6 S 100 HSV-2 

BCL-6 GLYCOPHORIN HLA-DR CD43 SV 40 DOG-1 

BEREP 4 HBME-1 PTEN CD45 LCA SYNAPTOPHYSIN PTH 

C4D HEPPAR PAX-2 CD56 TAG 72 HHV8 

CALRETININ CDX2 
PD-1 

CD57 THYRGLOBIN 
FAKTÖR 

13A 

CD10 HMB 45 PDL-1 CD61 TTF 1 MYC 

CD15 CK14 MLH-1 CD68 VIMENTIN EBNA-2 

CD19 INHIBIN-A MSH-2 CD99 AMACR HBV 

CD1A KAPPA MSH-6 GATA3 FAKTÖR 8 HCV 

CD3 KI 67 PMS-2 CD117 FASCİN INI-1 

CD4 LAMBDA BRAFV600 CD138 HCG PAX-8 

CD5 MELAN A SMAD4 CD79A MUC-1 PSAP 

CD7 MYLOPEROXIDASE GRANZİM B CEA MUC-5AC NEUN 

CD8 MYO D1 MYOGENİN CERBB2  MUC-2 RCC 

CD20 NSE 
BETA-

KATENİN 
CHROMOGRANIN  WT-1 

P40 

CD23 P53 NAPSİN CK7 TDT CD200 

CD30 P63 MYD88 CK19 ALK OCT-4 

CD31 P16 OLİG2 CK20  HPV FLI-1 

EBV D2-40 GLİPİKAN-3 CK 5/6 KALSİTONİN CMV 

E-

CADHERIN 

     



 

 
 

TIBBĠ PATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ 

TEST REHBERĠ 

Doküman Kodu PL.RH.001 

Yayın Tarihi 16.02.2016 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 25.06.2019 

Sayfa No            18 / 31 

 

   

Uygun fiksatifle gelmeyen doku parçası ya da sıvı örnekler 

Tesbit solüsyonunun miktarının belirlenen hacimden az olması 

Örneklerin konulduğu kapların yeterli büyüklükte olmaması 

İstem formunda gerekli bilgilerin eksik doldurulması 

Hasta barkodunun örnek kabının uygun yerine yapıştırılmaması 

Sıvı örnekler için; transfer süresinin 1 saatten fazla olması 

Yanlış hasta adına yapılan hatalı kayıtlar ve hatalı testler 

18.2.Analitik süreçte 

Makroskopik inceleme sırasında yapılan kişisel hatalar; yanlış protokolün yanlış hastaya verilmesi 

Doku takip cihazı solüsyonlarının belirlenmiş aralıklarla değiştirilmemesi 

Kesit kalitesinin istenilen düzeyde olmaması ya da mikroskobik incelemede bıçak izine 

rastlanması 

Banyo suyunun belirlenen sıcaklıkta (40°C) olmaması ve belirlenmiş aralıklarla değiştirilmemesi 

Son kullanma tarihi geçmiş kit, boya ve solüsyonların kullanılması ya da muhafaza edilmesi 

Cihaz bakım ve onarımlarının belirlenmiş aralıklarla yapılmaması 

Yapılan tetkiklerin için öngörülen sonuç verme sürelerinin aşılması 

18.3.Postanalitik süreçte 

Tanısı konan hastanın raporunun klinisyen hekime ve hasta yakınına geç iletilmesi 

Tanısı konan hastanın raporunun yazılımının gecikmesi ve kaybedilmesi 

Hastaya ait bilgilerin, materyallerin, rapor ve kayıtların kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde 

arşivlenmemesi 

Hasta mahremiyetinin göz ardı edilerek yetkili olmayan personel ya da 3. şahıslarla bilgi paylaşımı 

yapılması 

 

19.PATOLOJĠ RAPORLARININ HAZIRLANMASI 

Hastanemiz otomasyon ( HBYS ) sisteminde istenilen standartlarda düzenlenmiştir. 

20.SONUÇLARIN VERĠLME ZAMANI:  

 Smearler 7 (yedi) iş günü, 

 Diğer sitolojiler 14 (ondört) iş günü,  

 Küçük biopsi ve konsültasyon blokları 14 (ondört) iş günü,   
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 Kemik iliği ve ameliyat materyalleri 14 (ondört) iş günü  

 Otopsiler 30 (otuz) iş günü sonra rapor edilir. 

21.PANĠK TANI KRĠTERLERĠ VE BĠLDĠRĠMĠ 

21.1.Acil Klinik Bilgilendirme Gerektiren Durumlar 

 Böbrek iğne biyopsisinde glomerüllerin %75 inden fazlasında kresent varlığı 

 Lökositoklastik vaskülit (deri biyopsi) 

 Vaskülit (temporal arter) 

 Villus ya da trofoblast içermeyen küretaj örneği (gebelik düşünülen olguda)  

 Endometrial küretajda yağ doku varlığı 

 Kalp biyopsisisnde mezotelyal hücrelerin varlığı 

 Endoskopik kolon polipektomilerinde yağ doku varlığı 

 Transplant rejeksiyonu 

 Kor biyopsi materyalinde büyük damarların varlığı 

21.2.Klinik Bilgilendirme Gerektiren Beklenmedik ya da Uyumsuz Sonuçlar 

 İntraoperatif konsültasyon (frozen) ve kalıcı kesitler arasında önemli tanı uyuşmazlığı 

 Hasta başı acil sitolojik değerlendirme ve son sitolojik tanısı arasında önemli uyumsuzluk 

 Beklenmedik malignite tanısı (herni kesesinde, tonsil, disk materyalinde vb) 

 İlk değerlendiren patolog ile dış merkezde konsulte eden patolog arası önemli tanısal 

uyuşmazlık/ tanı değişikliği 

21.3.Enfeksiyonlar 

 İmmunbaskılanmış ve immunkompetan hastada mikroorganizma varlığı  

 BOS da bakteri ya da mantar varlığı 

 BAL, bronş yıkama sıvısı ya da fırçalama sıvılarında pnömosistis, mantar ya da viral 

sitopatik değişikliklerin görülmesi  

 İİAS de mantar, bakteri varlığı 

 İdrarda polyoma virüs 

 Herhangibir materyalde acid-fast basil varlığı 

 Kalp kapağı ya da kemik iliğinde bakteri varlığı,  

 Terme yakın gebe hastada PAP smearde herpes varlığı 
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21.4. Panik Tanı Bildirimi 

 Panik tanı tespit edildiğinde sorumlu uzman veya asistan tarafından tıbbı patoloji HBYS 

DEN BİLDİM FORMU DOLDURULARAK SİSTEMDE UYARI OLUŞTURULUR.  

 İlgili klinik veya klinikler, anında olgudan sorumlu uzman veya asistan tarafından haberdar 

edilir. 

 HBYS DEN doldurulan panik tanı  bildirimi istem yapan doktorun cep telefonuna  otomatik 

mesaj olarak iletilir. 

22.SONUÇLARIN HASTAYA VE HEKĠME ULAġTIRILMASI 

 Uzman doktor tarafında hastane elektronik ortamda ( HBYS ) onaylanan patoloji raporları  

ilgili hekimler aynı program üzerinden, isteyen hastalara ise patoloji kayıt sekreterliğinden 

rapor örneği verilir. Labaratuvar sonuçlarına hastane web sitesinden de ulaşılabilmektedir. 

 Herhangi bir nedenle sonuç verme süresinde gecikme söz konusu olduğunda hastalar 

telefonla bilgilendirilir. 

 Hasta ve ilgili çalışanlar sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirilir. 

23.ARġĠVLEMEYE YÖNELĠK DÜZENLEMELER 

23.1 Blok arĢivi 

 Kesit işlemleri tamamlanmış ve numara sırasına göre dizilmiş bloklar her günün sonunda 

kesit teknisyeni tarafından blok arşiv bölümüne bırakılır.  

 Blok arşiv elemanı blokları numara sırasına göre özel blok arşiv çekmecelerine yerleştirir. 

 Bloklar oda ısısında en az 23 derece olan odalarda en az 10 yıl saklanır. 

23.2 Lam arĢivi 

 Mikroskobik değerlendirmesi tamamlanmış ve dizilmek üzere ayrılan özel bölümlere 

bırakılan lamlar günlük olarak sorumlu teknisyen tarafından özel lam dolaplarına numara 

sırasına göre dizilir. 

 Lam arşivi oda ısısında en az 20 yıl, yer uygun ise süresiz saklanır. 

23.3 Rapor arĢivi 

 Tanısı çıkmış ve uzman doktor tarafından onaylanmış patoloji raporları orijinal gönderme 

formları ile birlikte sorumlu arşiv teknisyeni tarafından numara sıralarına göre 200‟er rapor 

içerecek şekilde dosyalanır.  

 Yılsonunda dosyalar ciltlenmek üzere gönderilir. 

 Rapor arşivi oda ısında en az 20 yıl, yer uygun ise süresiz saklanır. 

 



 

 
 

TIBBĠ PATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ 

TEST REHBERĠ 

Doküman Kodu PL.RH.001 

Yayın Tarihi 16.02.2016 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 25.06.2019 

Sayfa No            21 / 31 

 

   

23.4 Elektronik arĢiv:  

 2006 yılı öncesi raporlar Tıbbi Patoloji Kliniği tarafından saklanmaktadır. 2006 yılından 

sonraki raporlar hastane otomasyon sistemi ( HBYS ) tarafından saklanıp 

yedeklenmektedir.  

 Hastaya ait kalan dokular ve sıvılar raporlama tarihinden itibaren bir ay saklanmaktadır. 

24. PATOLOJĠ ĠSTEK FORMU 

 Patoloji istek formunda ( acil „‟frozen‟‟ ve rutin); materyalin alınma tarihi, laboratuara 

geliş tarihi  

 Hasta kimlik bilgileri ( adı soyadı, doğum tarihi), 

 Hastaya ait hastanemiz protokol numarası, 

  Materyalin alındığı yer,tarih,saat 

  Materyalin alınma şekli, 

  İstemi yapan doktorun adı soyadı, kaşesi, kliniği,  

  Klinik ön tanı ve diğer gerekli klinik bilgiler,  

 Önceki patolojik tanı 

  İncelenecek örnek türünü  içeren kod patoloji gönderme formunda gönderen doktor 

tarafından, işaretlenmelidir.  

 İstenen ek ve özel incelemeler  ( Cerrahi Sınır v.s.) ayrıca belirtilmelidir.  

25.ÖRNEK ALIMI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR 

25.1.Cerrahi Patoloji Materyalleri 

25.1.1.Biyopsi Materyalleri 

 Materyaller hacimlerine uygun büyüklükte, sızdırmaz ve kolay açılır kapaklı kaplara 

konulmalıdır.  

 Özel bir neden bulunmadıkça ( kemik iliği, kas-sinir biyopsileri, immunfloresan; bazı deri ve 

böbrek biyopsileri ve elektron mikroskobu ve moleküler patolojik tetkik gibi özel inceleme 

gerektirebilecek dokular gibi ) tüm materyaller doku hacminin 10 katı tespit ( %10 luk 

tamponlu formaldehit) solüsyonu içinde gönderilmelidir.  

     25.1.2.Ameliyat Materyalleri 

 Materyaller hacimlerine uygun büyüklükte, sızdırmaz ve kolay açılır kapaklı kaplara 

konulmalıdır.  
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 Özel bir neden bulunmadıkça (moleküler patolojik tetkik gibi özel inceleme 

gerektirebilecek dokular gibi ) tüm materyaller doku hacminin 10 katı formalın ( %10 luk 

formaldehit solüsyonu) içinde gönderilmelidir.  

25.2. Sitolojik Materyaller: 

25.2.1.  Serviko Vajinal Smear: Örnekler ağzı kapalı %95‟lik etil alkol içinde ya da sprey ile tespit 

edilerek gönderilmelidir 

     25.2.2. Ġnce iğne aspirasyon materyalleri  

 Örneklerin bir kısmı  %95‟lik etil alkol kabı içinde ve bir kısmı da havada kurutularak 

gönderilmelidir 

25.2.3. Ġmprint, fırça ve sürüntü materyaller 

 Örneklerin bir kısmı  %95‟lik etil alkol kabı içinde ve bir kısmı da havada kurutularak 

gönderilmelidir 

25.2.4 Vücut boĢluklarından elde edilen sıvılar 

 Materyaller alınır alınmaz hiçbir fiksatife konmadan gönderilmelidir 

25.3.Ġntraoperatif konsültasyon (frozen) materyalleri 

 Gönderme kağıdı ve materyalin bulunduğu kaptaki hasta kimliklerinin tutarsızlığı 

 Gönderilen materyal ve /veya doku örneklerinin herhangi bir tespit solüsyonuna konulması, 

25.4.Otopsi 

 Tıbbi otopsi yapılabilmesi için, yasal olarak, ölümden sonra hastanın birinci derece yakınından 

otopsi için imzalı izninin alınması ve tıbbi otopsi onam formunun bulunmalıdır. 

 Tıbbi Otopsinin klinik dosyasının bulunmalıdır. 

 Fötal otopsiler 500 gr. veya 20 haftanın  üzeri fetuslara yapılır. 

   25.5.Konsültasyonlar 

 Patolojik materyalin gönderilme işlemi sırasında zarar görmemesi için önlemler alınır. 

 Konsültasyona materyalleri ( doku, parafin blok ve lam) kırılmayı önleyici özel lam kapları 

içinde, hastanın adı soyadı ve hastanemiz patoloji laboratuarına kayıt numarası ve konsültasyon 

amaçlı verildiği tarihi içerecek şekilde etiketlenerek hasta ya da yakınına imza karşılığı verilir.  
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 Orijinal patoloji istek formuna ve materyal kabul defterine verilen materyalin cinsi ve sayısı, 

verildiği tarih ile birlikte sorumlu teknisyen tarafından not edilir 

 Konsültasyon amaçlı gönderilen patolojik materyale aşağıdaki belge ya da materyal eklenir: 

 Önceki patoloji raporu ya da raporlarının (önceden iki ya da daha çok patoloğun değerlendirmiş 

olması ya da olguya ait birden fazla materyalin incelenmiş olması durumunda) birer örneği 

 Tüm klinik ve laboratuvar bilgileri, varsa tanı için yararlı olabilecek belgeler (radyolojik filmler 

ya da raporları, laboratuvar sonuçları, vb.) 

 Sitolojik materyallerde, lezyonun tek preparatta sınırlı olduğu ya da yeni kesitlerde 

izlenmemesi nedeniyle eşdeğerinin bulunmadığı durumlarda patolojik materyal, ilk 

değerlendirmeyi yapan merkeze geri gönderilir ve bu durum patoloji raporunda belirtilir. 

Orijinal patoloji raporuna konsültan patoloğun adı ve kurumu yanı sıra arşivde patolojik 

materyalin kalmadığı işlenmelidir. 

 25.6.Ġntraoperatif  Konsültasyon  (Frozen) 

 İntraoperatif  konsültasyon, cerrahi girişim sürerken ve cerrahi işlemin akıbeti için karar 

verilmek üzere alınan doku örneği ya da materyal üzerinde makroskopik ve mikroskopik 

değerlendirme biçiminde yapılmaktadır. 

    26.Örneğin kabul ve ret kriterleri  

         26.1 Ret Kriterleri:  

 Gönderme kâğıdı ve materyalin bulunduğu kaptaki hasta kimliklerinin tutarsızlığı 

 Gönderilen materyal ve /veya doku örneklerinin herhangi bir tespit solüsyonuna konulması, 

 Klinisyenin merakı ya da erken tanı amacıyla materyal gönderilmesidir. 

Reddedilme nedenleri ve reddeden kişiye ait bilgiler HBYS‟de yer almalıdır. 

26.2 Kabul Kriterler 

 Gönderme kâğıdı ve materyalin bulunduğu kaptaki hasta kimliklerinin aynı olması, 

 Gönderilen materyal ve /veya doku örnekleri en kısa sürede herhangi bir tespit solüsyonuna 

konulmadan gönderilmesi, 

 Materyal çok küçük ise  (1 mm en büyük boyut) gönderen klinik kalıcı kesitlerde yeterli 

doku kalmayabileceği uyarılarak kabul edilir.  

26.3 Dondurma ĠĢlemi  

 Gönderilen materyal istek kâğıdına göre frozen protokol defterine ve patoloji protokol                

defterine kayıt edilir. O materyal için patoloji numarası alınır.  



 

 
 

TIBBĠ PATOLOJĠ KLĠNĠĞĠ 

TEST REHBERĠ 

Doküman Kodu PL.RH.001 

Yayın Tarihi 16.02.2016 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 25.06.2019 

Sayfa No            24 / 31 

 

   

 Gönderilen materyalden uygun olan alandan gerektiği kadar 2mm kalınlığında örnek alınır. 

Gönderilen dokular çok küçük ise tamamı işleme alınır. 

 Dokular yaklaşık -25ºC,-30 ºC derece iç sıcaklığı olan frozen cihazında dondurulmak üzere 

frozen doku paletinin üzerine konur.  

 Kesit alınırken düzgün yüzey sağlaması ve dondurmayı kolaylaştırması amacıyla Frozen 

doku paleti  üzerine, örneklenen doku konmadan önce jel kıvamında özel bir vasat konur. 

 Cihazın kapağı kapatılarak dokunu donması için ortalama 5-6 dakika (dokunun özelliğine 

göre değişebilir) beklenir.  

26.4 Kesme ve Boyama ĠĢlemi 

26.4.1 Kesme iĢlemi  

 Donma işlemi tamamlandıktan sonra doku üzerindeki fazla vasatın alınması düzgün doku 

yüzeyine ulaşmak için yaklaşık 25-30 mikron ile tıraşlama işlemi yapılır. 

 Düzgün yüzey elde edildikten sonra 10-12 mikron kalınlıkta kesilerek ortalama 2 kesit lam 

ve/ veya lamlara alınır.  

 Bütün bu işlemler sırasında cihazın kapağı kapalı olmadır. Aksi takdirde cihazın iç ısısı 

yükselir (-10 derece gibi) ve ortalama 3-4 dakika süren bu işlemin süresi uzar. 

26.4.2 Boyama ĠĢlemi 

 Kesitler hemen %90 luk alkolde 2-3 saniye tespit edildikten sonra azalan 

konsantrasyonlarda alkol serinden geçirilirerek  hemotoksilen –eosin ile boyanır.  

 Yine yükselen konsantrasyonlarda alkol serilerinden geçirilerek etüvde kurutulduktan sonra 

ksilol ile şeffaflaştırılır.  

 Üzerine yapıştırıcı vasat konarak lamel ile kapatılır.  

 Mikroskopik incelemeye hazır hale gelir.  

 Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürer. ( 3x alkol-su-hematoksilen-su-eosin-su-3x alkol-kurutma-

ksilen-lamelle kapatma)  

26.5  Sonuç Bildirme  

 Uzman patolog ışık mikroskobunda en kısa sürede değerlendirme yaptıktan sonra 

klinisyenin sorusuna cevap verir (malign/ benign / cerrahi sınır durumu ). 

 Cevap materyali getiren asistan doktora veya uzmana telefonla bildirilir. 

 Sonuç bildirilen doktorun ismi, materyal geliş ve sonuç verme saati patoloji istek kagıdına 

ve protokol defterine kayıt edilir.     
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26.6 Sonuç verme Süresi 

 Sonuç verme süresi optimal şartlarda 15-20 dakika arasında değişmektedir.  

 Ancak arka arkaya farklı kliniklerden intraoperatif  konsültasyon istendiğine ve her 

materyalden 2-3 örnek alındığında yada yağlı dokularda (meme gibi)   donma daha uzun 

sürede tamamlandığı için bu süre uzayabilmektedir.  

26.7  Frozen kesitlerin saklanması  

 Sonuç klinisyene bildirildikten sonra Frozen doku paleti üzerindeki doku frozen 

materyalinin protkol numarası ve FA ( frozen artığı) ibaresi yazılmış kaset/lere konarak 

tespit solüsyonuna atılır. 

 Rutin işleme girer.  

 İncelenen frozen ve frozen artığı lamları rapor yazıldıktan sonra preparat arşivinde saklanır.  

27.BÖLÜM ĠÇĠ VE BÖLÜM DIġI KONSÜLTASYON  

27.1 Konsültasyon Ġstemi: 

 Konsültasyon aşağıdaki durumlarda istenebilir: 

 Patoloğun tanıya ulaşmada zorlanması 

 Aynı ve farklı kurum ile kuruluşlar içinde patologlar arasında görüş ayrılığı yaşanması 

 Hastanın ya da yasal temsilcisinin ikinci bir patoloğun görüşünü istemesi 

 Klinisyenin ikinci bir patoloğun görüşünü istemesi 

 Hastanın izleminin bütünüyle başka bir kurumda sürdürülmesine karar verilmesi 

27.2 DıĢ Konsültasyonda Örnek Transferi 

 Patolojik materyalin gönderilme işlemi sırasında zarar görmemesi için önlemler alınır.  

 Konsultasyon materyalleri ( doku, parafin blok ve lam) ya da kırılmayı önleyici özel lam 

kapları içinde, hastanın adı soyadı ve hastanemiz patoloji laboratuarına kayıt numarası ve 

konsultasyon amaçlı verildiği tarihi içerecek şekilde etiketlenerek hasta ya da yakınına imza 

karşılığı verilir.  

 Orijinal patoloji istek formuna ve materyal kabul defterine verilen materyalin cinsi ve 

sayısı, verildiği tarih ile birlikte sorumlu teknisyen tarafından not edilir 

 Konsültasyon amaçlı gönderilen patolojik materyale aşağıdaki belge ya da materyal eklenir: 

a) Önceki patoloji raporu ya da raporlarının (önceden iki ya da daha çok patoloğun 

değerlendirmiş olması ya da olguya ait birden fazla materyalin incelenmiş olması 

durumunda) birer örneği 
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b) Tüm klinik ve laboratuvar bilgileri, varsa tanı için yararlı olabilecek belgeler (radyolojik 

filmler ya da raporları, laboratuvar sonuçları, vb.) 

 Sitolojik materyallerde, lezyonun tek preparatta sınırlı olduğu ya da yeni kesitlerde 

izlenmemesi nedeniyle eşdeğerinin bulunmadığı durumlarda patolojik materyal, ilk 

değerlendirmeyi yapan merkeze geri gönderilir ve bu durum patoloji raporunda belirtilir. 

Orijinal patoloji raporuna konsültan patoloğun adı ve kurumu yanı sıra arşivde patolojik 

materyalin kalmadığı işlenmelidir. 

27.3  Konsultasyon Raporlarının Yazılması 

 Konsültan patolog değerlendirme sonucu hazırladığı patoloji raporunun bir örneğini ve 

doldurulmuş Patoloji Konsültasyon Formunu, istemi ya da ilk değerlendirmeyi yapan 

patoloğa iletir. 

 Bu belgeler her iki kurumun ilgili patoloji raporuna eklenir. 

27.4  Konsultasyon Sonucu Bilgilendirilmesi 

 Konsultasyon sonucu hastanın orijinal raporuna eklenerek doktoruna iletilir. 

28.LABORATUVARDA BULUNAN CĠHAZLAR ĠÇĠN DÜZENLEME  

28.1. Laboratuvarda bulunan tüm cihazlar için envanter oluĢturulmuĢtur.  

Bu envanterde cihazın adı, markası, modeli, üretim tarihi, seri numarası, temsilci firmanın 

adı, hizmete giriş tarihi bulunmaktadır. “Tıbbi Patoloji Klinikleri Laboratuvarı Tıbbi Cihaz 

Envanteri”nde ayrıntılı olarak yer almaktadır  

             28.2. Laboratuvarda bulunan her cihaz için dosya oluĢturulmuĢtur.  

 Bu dosya hastanemiz muayene kabul komisyon birimi tarafından muhafaza edilmektedir. 

Bu dosyada kullanım kılavuzu veya CD‟si, varsa test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları 

veya sertifikaları, varsa kalite kontrol sonuçları, firma iletişim bilgileri, kullanıcı eğitim 

sertifikaları bulunur. 

 Cihaz bakım formları: Günlük, haftalık, aylık vb. laboratuvarımız cihaz bakım klasöründe 

tutulmaktadır. 

 Arıza Bildirim formları: Hastanemiz otomasyon (HBYS ) sistemi tarafından düzenlenmekte 

ve muhafaza edilmektedir. Sertifika numarası  tüm cihazların üzerinde bulunmaktadır. 

29.DOKU TAKĠP SOLÜSYONLARIN VE BANYO SOLUSYONLARININ DEĞĠġĠMĠ 

 Doku takip solüsyonlarının değişimi ortalama iki haftada bir ilgili teknisyen tarafından 

yapılmaktadır.  

 Banyo sularının günlük temizliği ve su değişimi ilgili teknisyen tarafından yapılmaktadır. 
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30.LABORTUVARDA SICAKLIK VE NEM TAKĠPLERĠ 

 Laboratuvarda sıcaklık takibi gerektiren cihazların sıcaklık takibi yapılmaktadır 

 Etüv, derin dondurucu, su banyosu ve buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmaktadır. 

 Laboratuvar ortamının sıcaklık ve nem takibi yapılmaktadır. 

 Düzeltici ve önleyici faaliyet olarak kliniğimiz tarafından ısı nem ölçer için talep 

bulunmaktadır. 

31.ĠLAÇ VE KĠTLERĠN MUHAFAZA EDĠLDĠĞĠ BUZDOLAPLARININ SICAKLIK 

TAKĠPLERĠ  

İlaç ve kitlerin muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmaktadır. 

 

 Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmaktadır. 

 Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde hastanemiz yönetimi tarafından 

düzenlenmiştir. 

 Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan 

arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamaktadır. 

32.ÖZEL TEKNĠKLER ĠLE ÇALIġILAN TESTLERĠN KALĠTE KONTROL 

ÇALIġMALARI 

 

 Histokimyasal, immünohistokimyasal, immünfloresans, FISH ve moleküler patoloji 

testlerinde her çalışmada eksternal (dış) pozitif ve negatif kalite kontrol çalışması ilgili 

tetkiki sağlayan firma tarafından uygun aplikasyonla yapılmaktadır.  

 İnternal (iç) kontrolü olan dokular özel tetkikler için tercih edilmektedir. 

Özel teknikler ile çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. 

o Histokimyasal, immünohistokimyasal, FISH ve moleküler patoloji testlerinde  her 

çalışmada pozitif ve negatif kalite kontrol çalışması yapılmaktadır. 

o Histokimya ve immünohistokimyasal boyamada önceden pozitif olduğu saptanmış 

kesitler aynı boyama sırasında pozitif kontrol olarak kullanılmaktadır. 

o İmmünohistokimyasal boyamada ayrıca tek bir negatif kontrol lamı da aynı seansta 

boyanmaktadır. 

o Kontrol kesitleri arşivlenerek saklanmaktadır. 
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Kalite kontrol çalışmasında kullanılan örnekler hasta örnekleri ile aynı sürece tabi 

tutulmaktadır ve aynı yöntemler ile çalışılmaktadır. 

Kalite kontrol yöntemi ve çalışma periyodu, uluslararası kabul görmüş rehberler esas 

alınarak, testin türüne göre belirlenmektedir. 

Kalite kontrol süreci hakkında  çalışanlara eğitim verilmiştir. 

33.RAPOR HAZIRLANMASINA YÖNELĠK DÜZENLEMELER 

Raporda; 

 Tanıya ulaşmada kullanılan yöntemler: 

 Makroskobik inceleme 

 Mikroskobik inceleme 

 Tanıya yardımcı teknikler ( histokimya, immünohistokimya,direk immün floresan,hücre 

bloğu ) 

 Ön tanı ve patoloji tanısı,   

 Tanıya ulaşmada kullanılan yöntemler ile tanıya yada ön tanıya ulaşılır. 

 İntraoperatif konsültasyon (frozen section) tanısı yer almaktadır. 

 Konsültasyon tanısı 

34.LABORATUVARDA UÇUCU KĠMYASAL MADDELERE KARġI KORUYUCU 

ÖNLEMLER: 

Kimyasal şişelerinde mutlaka dolum tarihi yazmalıdır. 

 Serin, kuru, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza edilmelidirler. 

 Sıcaklık, sarsıntı, sürtünme, çarpmadan uzak tutulmalıdırlar 

 Yüksek toksik, kanserojen, mutajen kimyasallar; 

Bu kimyasallar sadece yetkili insanların girebileceği güvenli yerlerde saklanmalıdır. 

           34.1.Korozivler; 

Kesinlikle koroziv madde üzerine su koymayınız. Maddenin seyreltilmesi gerekiyorsa suyun 

üzerine asit koyarak seyreltiniz! 

Aside dirençli dolaplarda veya polietilen tablalarda saklanmalıdırlar. 

Yüksek raflarda bulundurulmamalıdırlar. 

Metal kaplardan, ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdırlar. 
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Hidroklorik Asit; şiddetli korozivdir, buhar ve çözeltileri, insanda akciğer, göz, vb. dokularda 

yavaş olarak yanmaya neden olur. %50‟den yüksek konsantrasyonlarda dakikadan daha az 

zamanda yanabilirler. Hidrokorik asit basınca dayanıklı, cam olmayan kaplarda saklanmalıdır. 

           34.2.Yanıcı sıvılar; 

Tüm yanıcılar metal depo dolaplarda saklanmalıdırlar. 

Dolap kapakları her zaman kapalı olmalıdır. 

Kimyasalların serinletilmesi gerekli ise sadece patlamaya dayanıklı soğutuculara 

koyulmalıdırlar. 

Yalnız uyumlu bileşikler aynı dolap içinde depolanmalıdırlar. 

Yanıcı sıvı bulunan dolapların iç kısmında kâğıt, tahta, mukavva gibi yanıcı materyaller 

bulunmamalıdır. 

Dolaplar aşırı yüklenmemelidir. 

           34.3.Patlayıcılar; 

Kullanımı ve depolanması için özel tasarlanmış alanlar gerektiren maddelerdir. 

Laboratuvarımızda özel korumalı bir bölge bulunmadığından laboratuvara patlayıcı madde 

sokmak veya bulundurmak kesinlikle yasaktır. 

34.4. Makroskobi Kabinleri: 

  Tıbbi Patoloji Kliniğinde çeker Ocak ve tıbbi patoloji kliniğinde makroskobi kabini 

kullanılmaktadır. 

34.5.Uçucu Kimyasal Maddelerin Arındırılmasına Yönelik Havalandırma Sistemi 

 Uçucu kimyasal maddelerin arındırılmasına yönelik havalandırma sistemi Tıbbi patoloji 

kliniğinde mevcuttur. 

 Tıbbi patoloji kliniğinde makroskobi kabini bulunmaktadır. 

34.6.Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri: 

 Laboratuvar havasının formaldehit ve ksilen düzeyleri ölçümü laboratuarımız kurulduğunda 

yapılmıştır. Sağlık Bakanlığının 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Tıbbi Labaratuvar Yönetmeliği Tıbbı Labaratuvar güvenliği başlıklı 28. Maddesi Ölçüm 

Zamanı bölümünde;  
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“Tıbbi Labaratuvarın Fiziki Koşullarında veya işleyiş diğişikliği olduğu taktirde yeni 

koşullardaki maruziyet ölçümü yapılmalıdır”gecen kurala uyulmaktadır. 

                    35.LABORATUVAR GÜVENLĠĞĠNĠ SAĞLAMAYA YÖNELĠK DÜZENLEME 

 Laboratuvar güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler “Tıbbi Patoloji Klinikleri 

Laboratuvarı Güvenlik rehberi”nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

        36.ÇALIġANLAR TARAFINDAN KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR 

 Eldiven, maske, gözlük, önlük kullanılmaktadır. 

        36.1.Bölüm Bazında Kullanılması Gereken KiĢisel Koruyucu Ekipmanlar 

 Eldiven, maske, gözlük, önlüktür. 

 Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilmektedir. 

       36.2 KiĢisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Konusunda ÇalıĢanlara Eğitim  

 Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim hastanemiz “Enfeksiyon. 

Kontrol Komitesi” tarafından verilmiştir. 

37.LABARATUVARIN TEMĠZLĠĞĠNE YÖNELĠK DÜZENLEME 

 Hastanenin temizliğine yönelik düzenlemeler  “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” gözetiminde 

planlı bir şekilde yapılmaktadır. 

37.1. Bölüm Bazında Temizlik Planı 

 Laboratuvarımızın genel temizliği ayda 1 defa olarak hastanemizin temizlik şirketi 

tarafından planlanıp yapılmaktadır. 

 Laboratuvarımızın günlük temizliği, laboratuvar şefliğinin düzenlediği plana göre temizlik 

personeli tarafından yapılmaktadır. 
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      37.2  Risk Düzeylerine Göre Temizlik Kurallar 

 Dezenfeksiyon, çift eldiven kullanımı, maske, önlük, makroskobi gözlüğü, laboratuarda 

yeme içme faaliyetinin yapılmaması, alet dezenfeksiyonu  

37.3 Temizlik Malzemeleri Ve Malzemelerin Kullanımı Ġle Ġlgili Kurallar 

 Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar “Enfeksiyon Kontrol 

Yönetmeliği” tarafından belirlenmiştir. 

37.4 Tüm Kapalı Ve Açık Alanların Temizlikleri Kontrolü 

 Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrolü, kontrol aralıkları ve kontrol 

sorumlularını belirlenmesini; hastanemiz temizlik şirketi tarafından yapılmaktadır. 

38. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK ALANLARINA YÖNELĠK DÜZENLEMELER  

 Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenlemeler laboratuvarımız sorumlu teknisyeni 

kontrolünde temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. 

38.1 KiĢisel Temizlik Alanlarının Kapıları DıĢarı Doğru Açılması 

 Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılması “Hizmet Kalite Standartları 

Yönetmeliği” doğrultusunda planlaması yapılmaktadır. 

38.2 KiĢisel Temizlik Alanlarının Temizliği 

 Kişisel temizlik alanlarının temizliği, laboratuvarımız sorumlu teknisyeni kontrolünde 

temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. 

38.3  KiĢisel Temizlik Alanlarında Temizlik Malzemeleri 

 Laboratuvarımızın kişisel temizlik alanında; sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve 

poşetli çöp kutusu bulunmaktadır. 

 Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamakta olup sabun kapları boşaldığında yıkanıp 

kurutulduktan sonra yeni sıvı sabun konulmaktadır. 


